UNIVERSUL DIGITAL AL COPIILOR TÃI
SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

REPUTAŢIA ONLINE
Trăim într-o societate în care peste 85% dintre angajatori declară că obişnuiesc să caute pe internet numele
candidaţilor pentru un job, deci este foarte important ca reputaţia online a copiilor tãi să fie una desăvârşită. Ceea
ce postăm pe internet ne determină imaginea publică. Iată câteva exemple de postări online cu efecte nedorite:

EXMATRICULAT PENTRU O POSTARE
PE FACEBOOK

AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?

Doi studenţi au fost suspendaţi şi unul a fost exmatriculat
din cauza unor postări negative pe Facebook în legătură
cu un profesor. Potrivit My Fox Atlanta, elevii erau în
clasa a şaptea (12 sau 13 ani) la Chapel Hill Middle
School. Copiii au fost acuzaţi de încălcarea unei secţiuni
a codului şcolii care constituie o contravenţie de „nivel
1”, categoria cea mai gravă: „Falsificarea, reprezentarea
eronată, omiterea sau raportarea defectuoasă”,
în ceea ce priveşte acuzaţiile de comportament
necorespunzător aduse de un student unui angajat
al şcolii.

Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

Alejandra Sosa a declarat că îi pare rău că a postat pe
Facebook un mesaj în care îşi făcea profesorul pedofil.
A fost suspendată pentru 10 zile. Alejandra a declarat:
„Nu aveam intenţia să-i distrug reputaţia”.

LA MULŢI ANI!
Thessa, o tânără din Hamburg, Germania, a crezut că
invitase doar câţiva prieteni la petrecerea de ziua ei,
dar s-au prezentat în jur de 1.500 de persoane, motiv
pentru care tânăra de 16 ani a trebuit să fugă de
acasă. Thessa nu îşi verificase setările de intimitate pe
invitaţia la ziua de naştere, iar invitaţia la eveniment a
devenit accesibilă tuturor utilizatorilor de Facebook. În
zilele dinaintea petrecerii, peste 15.000 de persoane
confirmaseră pe Facebook prezenţa la eveniment.
Familia Thessei a înţeles, oarecum, că trebuia să se
pregătească pentru ce era mai rău. Deşi petrecerea
a fost anulată şi poliţia a fost anunţată, nici măcar
un anunţ public nu i-a putut opri pe cei mai mari
petrecăreţi. De ziua de naştere a Thessei, o mulţime de
oameni au sărbătorit în absenţa ei. Pe parcursul nopţii,
au fost reţinute unsprezece persoane şi un poliţist a
fost rănit.

