
Dragi părinți și tutorii legali,

În acest timp special, copiii învață mult acasă și, de asemenea, petrec mult timp 

pe Internet.

Din păcate, adesea auzim că și copiii urmăresc conținut care nu este potrivit 

pentru copii. În multe cazuri, copiii nu pot dormi bine și nu se pot concentra bine 

în timpul zilei. Uneori se imită pe ei înșiși și alții imitând ceea ce văd.

Deoarece este atât de important, vă rugăm să verificați:

Când copilul tău folosește internetul?

Vă rugăm să aranjați cu copilul dvs. ore fixe de lucru și relaxare!

– La ce se uită?

– Vă rugăm să verificați dacă copilul dvs. se uita la pagini cu un conținut 

potrivit pentru copii!

–

– Ce compensație are copilul dvs.?

– Copiii au nevoie de exerciții și aer curat!

– Copiii au nevoie de viață reală, cum ar fi să vorbească, să lucreze în 

gospodărie, să se joace împreună!

–

– Cum îmi pot proteja copilul?

– Timpuri fixe pentru accesul la dispozitive

– Selectarea, controlul și vizualizarea conținutului

– de vorbe

      Stialasistentiinoștri din școală vor răspunde la orice întrebare.
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– Programele de filtrare (de ex. JuSProg, un software gratuit de filtrare. Vă 

recomandăm ca adresă de internet utilă: www.klicksafe.de)

– Reguli discutate pentru propriile opțiuni de comportament și 

comportament media, dacă altcineva oferă conținut nedorit.

     - Să ne ocupăm prea mult de datele altora din corpul elevilor -

Dragi părinți și tutorii legali,

Datorită manipulării imparțiale și nepăsătoare a datelor personale ale altor persoane, elevii pot suferi 
nemulțumiri, leziuni și tulburări de relație.
Prin urmare, vă rugăm să discutați în detaliu și în mod repetat următoarele întrebări cu copiii dvs.:

-Ce arăt cuiva?
-Ce să trimit la cineva?
-Ce trimit la un grup?
-Ce fac public? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- --------------------------------------------
-Ce date transmit doar cu permisiunea celuilalt?
-Ce date nu partajez cu permisiunea celeilalte persoane?

Tratarea datelor proprii și datele straine necesită prudență deosebită, mai ales atunci când 

utilizați smartphone-uri și computere! Datele se răspândesc extrem de repede pe Internet și 

sunt dificil sau imposibil de redat.

Trebuie evitate următoarele încălcări relevante din punct de vedere legal:

Încălcarea dreptului la propria imagine

Încălcarea încrederii prin partajarea datelor confidențiale / private

Daune pentru reputație

Fiecare ar trebui să fie, de asemenea, foarte atent cu propriile date. Pericolele din rețea 

includ:

Descărcări ilegale, contracte nedorite, videoclipuri șoc, contact cu persoane cu intenție rea 

intenționată, phishing, hacking, ...

Adrese de Internet utile:

www.klicksafe.de

www.internet-abc.de
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www.internauten.de

Cu salutari onorice

                                                 

Profesor de clasă, asistent social în școală, profesor de sală de instruire


	- Să ne ocupăm prea mult de datele altora din corpul elevilor -

