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Sfaturi pentru părinți

Pentru a gestiona cu succes Internetul, acest instrument complex, atractiv și indispensabil secolului 
prezent, propunerea noastră este să: 

Permitem copiilor să împărtășească experiența lor și să-i ascultăm cu interes și 
curiozitate. Astfel construim o relație de încredere în care copilul simte că poate împărtăși în 
siguranță atât experiențele pozitive, cât și pe cele neplăcute. 

Fim înțelegători cu noi și să nu ne învinovățim pentru că nu cunoaștem chiar tot ce apare 
nou în online. Este mult mai important să educăm copiii, astfel ca, indiferent de aplicația pe care o 
folosesc, aceștia să fie capabili să recunoască semnalele unei situații riscante sau neplăcute. 

Creăm contexte în care copiii pot deprinde abilitatea de a gândi critic, de a discerne 
semnalele unui abuz încă din primele stadii. Mai mult, putem stimula încrederea în propria 
intuiție și arăta măsuri de siguranță pentru blocarea și raportarea situațiilor neplăcute.

Cerem informații și sprijin! Echipa de specialiști Ora de Net este cu drag alături de tine pentru a 
identifica împreună cea mai potrivită și bună metodă să abordezi sau să gestionezi utilizarea 
Internetului și a tehnologiei de către copilul tău.

www.oradenet.ro 



A fost o dată ca niciodată
O mică fereastră fermecată.
Unii îi mai spun și tabletă
Prin ea poți să vezi întreaga planetă. 
 
Povestea noastră începe cu doi copii
Îi cheamă Mara și Robert, poate îi știi.
Erau cu părinții la ei acasă,
Dornici de o aventură fabuloasă.



Nici nu știm prin ce mijloc
Robert a descoperit un joc
Era chiar un parc de distracții
Plin cu tot felul de atracții.
 
Să intri era cât se poate de ușor
Aveai de apăsat doar un buton strălucitor.
Așa că Robert a luat-o și pe Mara cu el
Să nu se bucure singur-singurel. 



Mara a fost cât se poate de încântată
În noul joc să fie și ea purtată.
Împreună cu fratele mai mare
Nu-i e deloc frică să zboare.

Nici n-au apucat să zică „internet”
Că au fost trași în joc ca de un magnet. 



Deodată au ajuns într-o altă lume, departe.
Cu oameni mulți și un farmec aparte.
Era acolo o roată mare, carusel, mașinuțe, înghețată,
Ce mai, o priveliște cât se poate de minunată.
 
Nici nu știau la ce să se uite prima dată.
Pe multe Mara nu le mai văzuse niciodată. 
Totul se învârte și strălucește
Nimic nu te plictisește. 



Privirile li se opresc însă la roată.
Era cea mai mare pe care au văzut-o vreodată.

„Dacă ne urcăm în ea, se învârte cu noi până sus,
Și de acolo vedem tot în jur”, Robert a spus.
 
Mara e toată o încântare
Și exclamă vioi „Ce tare!”
Ce altceva ar mai fi de zis
Când totul e frumos ca într-un vis? 



Doar că în drum spre roata cea înăltuță,
Pe Robert îl atrage o trotinetă drăguță.
Împreună pornesc spre un ecran colorat
Care sclipește și-mbie la explorat.
 
„Câștigă acum” scrie pe butonul cel mare.
Robert îl apasă, dar nicio schimbare.
Nu e totul chiar așa de ușor
Aparatul cere lucruri pe care nu le spui tuturor.
 
Aici Robert se cam pripește.
Scrie repede țara și orașul unde locuiește.
Bine că Mara-i pe fază și la stradă-l oprește.



Adevărul e că nu e bine
Să scrii pe orice ecran îți vine
Locul unde se poate da de tine.

Așa că amândoi pleacă de acolo la mașinuțe
Pe care le văd cum se învârt ca niște albinuțe.

Mara, șoptind mai mult către sine:
„Arată extraordinar de bine...
Tare-aș vrea să mă dau împreună cu tine.”



Robert alege să stea la volan.
Mara zâmbește când mașina prinde elan.



Dar fix când se distrau ei mai bine
Din lateral o altă mașinuță cu viteză vine
Și se lovește de ei intenționat.

Pe Robert se vede clar
Că treaba asta l-a supărat.



Prietenii noștri pornesc mai departe,
Cu bateriile cam descărcate.
Așa că își iau câte un suc și-un balon
În formă haioasă și legat cu nailon.

Când deodată apare un clovn adevărat,
Cu nasul roșu dar rânjind cam ciudat.
„Haideți cu mine să vă arăt ceva distractiv!”
Le spune clovnul și le arată spre alt obiectiv. 

Roata

Jocuri



Doar unde îi duce nu e cum și-au imaginat,
E pustiu și foarte, foarte întunecat.
O casă dărăpănată și parcă bântuită,
Ca și cum de fantome ar fi locuită.
 
„Pare cam întunecos aici..” 
Zice Mara, cuprinsă de tremurici.

„Să știi că și mie mi-e cam frică”
Se-ntoarce Robert către sora mai mică.



Robert e de-a dreptul încremenit,
Așa ceva nu și-a dorit.

„Eu chiar simt fluturi în stomac acum”,
Șopti Mara, luând-o înapoi pe drum.

„Aici nu vreau să mai stăm nicicum!”.



Ei bine, cât ai zice pic-poc!
Mara și Robert au ieșit din joc.
Sunt înapoi pe canapea, lângă mama lor,
Care a venit și îi îmbrățișează cu dor.
 
„Mami, ce bine că ești aici
Deja am scăpat cu totul de frici!”
Spune Mara ușurată,
Nemaifiind deloc supărată.

„Ne-am jucat un joc cam înfricoșător”
Se destăinuie Robert, cu glasul ușor.



„Bine că mi-ați spus ce ați pățit, dragilor”
Le zice mama cu glasul ei iubitor.
„Cum să facem ca pe viitor
Să evităm ceva așa înspăimântător?” 

Mara stă pe gânduri un pic
Și își dă seama că e foarte logic:
„Mai bine te întrebăm pe tine sau pe tata,
Iar dacă suntem la școală, cumva,
Să mergem s-o întrebăm pe doamna.”
 
„Mi se pare cel mai bine, scumpa mea”
Îi răspunde cu bucurie mama.



„Noi suntem aici să vă ajutăm
Și chiar împreună să ne jucăm,
Când e greu să vă-ndrumăm.”

Orice jocuri vă jucați,
Greutăți de-ntâmpinați,
Pe părinți să vă bazați.



Aveți o îngrijorare, nelămurire sau întrebare legată de activitatea copilului 
dumneavoastră pe Internet. Doriți să aflați mai multe despre cum puteți 
integra tehnologia într-o manieră sănătoasă în viața de familie? Apelați cu 
încredere la specialiștii liniei de consiliere ctrl_AJUTOR.
 
Telefon: +40 031 80 80 000
Email: ajutor@oradenet.ro
Facebook: facebook.com/SigurPeNet

Ora de Net este un program european unic în România care promovează 
utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util 
şi sigur. 
Pentru a ne atinge scopul:

Dezvoltăm campanii de informare și organizăm activități educaționale 
adresate copiilor, părinților și cadrelor didactice.
Oferim consiliere prin linia dedicată ctrl_AJUTOR.
Punem la dispoziția publicului portalul esc_ABUZ pentru raportarea 
conținutul ilegal întâlnit pe paginile web românești.

Programul Ora de Net este dezvoltat și implementat la nivel național de 
către Organizația Salvați Copiii. 

Mai multe la www.oradenet.ro



Secretariatul General

Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1,  
010899, București, România

telefon: +40 21 316 61 76  

e-mail: secretariat@salvaticopiii.ro 
web: www.salvaticopiii.ro

Cofinanțat de Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei al Uniunii Europene

Conținutul acestei publicații este responsabili
tatea exclusivă a Organizației Salvați Copiii și 
nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.

Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei misiune este aceea de a garanta 
egalitatea de șanse pentru toți copiii, indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei 
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra factorilor de decizie și mobilizarea 
liderilor din societatea civilă. 

Salvați Copiii promovează de 30 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenției Națiunilor 
Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste 2.220.000 de copii au fost incluși în programe educative, 
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni de promovare și 
recunoaștere a drepturilor lor. 

Salvați Copiii este membru al Save the Children International, cea mai mare organizație independentă 
din lume de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 28 de membri și desfășoară programe în 
peste 120 de țări.


