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OBIECTIVE: 

• Participanţii să conştientizeze că fiecare 
interacţiune a lor cu mediul online contribuie la 
dezvoltarea Internetului;  

• Participanţii să conştientizeze că pot de fiecare 
dată să aleagă să participe într-un mod 
constructiv pentru ei pe termen lung şi, în acelaşi 
timp, să devină un model pozitiv pentru ceilalţi. 



 
 

TEME DE REFLECȚIE: 

Să începem prin a ne gândi la:  

• modul în care ne construim imaginea pe 
Internet,  

• care este reputaţia noastră în mediul 
online, 

• ce vrem să lăsăm în urma noastră... 



ATENȚIE!... 
 LA NEATENȚIE 

• Toate gândurile, informaţiile şi imaginile pe care 
le postăm, pe care le apreciem sau le distribuim, 
siteurile şi grupurile pe care le frecventăm, 
comentariile postate şi interacţiunile pe care le 
avem, toate sunt înregistrate şi crează o imagine 
a noastră în mediul online care va rămâne mereu 
stocată, fie că vedem acest lucru la un moment 
dat, fie că nu.  

 



 
 

CE AR FI BINE! 

• Foloseşte conştient Internetul ca o resursă, 
un instrument pentru dezvoltarea ta! 

• Fii tu însuţi pe Internet fără a te expune şi 
dezvălui prea mult! 

• Oferă atenţie oricărei decizii legate de 
interacţiunea ta cu mediul online şi evaluează 
consecinţele! 

• Preocupă-te de dezvoltarea ta armonioasă 
indiferent de ce vezi în jurul tău! 

 



 
 

NU UITA! 
Bucură-te de timpul pe care îl petreci pe 

Internet şi alege să îl împarţi echilibrat între: 

• cunoaştere extinsă,  

• socializare cu persoane apropiate,  

• sau descoperind experienţele unor persoane 
care te inspiră  

• şi relaxare sau divertisment de calitate! 



 
 

APELUL ORGANIZAȚIEI 

• Vrei să ne transmiți un mesaj scurt despre cum ţi 
s-a părut lecţia „Tu ce vrei să laşi în urma ta pe 
Internet?”  susţinută azi pentru a-l posta pe 
pagina noastră de Facebook SigurPeNet 
(www.facebook.com/SigurPeNet )? Trimite-ne la 
adresa helpline@sigur.info mesajul, însoțit de o 
poză de la activitate și apoi ne consultăm cum îl 
postăm online. 

 

http://www.facebook.com/SigurPeNet
mailto:helpline@sigur.info
mailto:helpline@sigur.info
mailto:helpline@sigur.info


 
 
 
 

• Orice alegi să faci pentru a contribui 
cu conţinut pozitiv şi socializare 
binevoitoare cu ceilalţi utilizatori 
înseamnă că participi activ pentru 
un Internet mai bun şi te felicităm 
pentru atitudinea ta! 



 
 
 

SCHIMBAREA ÎNCEPE CU TINE 
 

Copacul contribuţiei „Eu las în urma 
mea pe Internet” 

• ce anume îmi asum că voi face  
începând chiar de acum pentru a 
crea sau promova un conţinut util, 
calitativ şi pozitiv pe Internet.  

 



 
 

GÂNDURILE MELE... 

CE VOI 
FACE! 



Tematică poster 

• idee creativă pentru ce veți 
face fiecare dintre voi, 
individual şi împreună ca 
echipă pentru a promova de 
acum înainte un exemplu 
pozitiv pe Internet 


