
Dragi părinți, 

În ultimul timp, când copiii  sunt expuși  unui nivel mai ridicat de interacțiuni online, am întâlnit o serie de incidente care 

au implicat utilizarea WhatsApp. WhatsApp este o aplicație de mesagerie foarte populară pentru comunicarea în privat cu 

prietenii, schimbarea de conținut și videoclipuri, permițând utilizatorilor să configureze grupuri de chat. Vă reamintim că 

vârsta minimă de utilizare a aplicației  WhatsApp este 16 ani. Această limită de vârstă poate părea ridicată, dar este 

pentru siguranța copiilor și pentru respectarea legile privind protecția datelor. 

Unele dintre riscurile și pericolele utilizării WhatsApp sunt: 

- Administratorii de grup pot invita în grup persoane pe care copilul dvs. nu le cunoaște. Este posibil ca unele dintre 

aceste persoane să nu aibă intenții inocente sau să fie mai în vârstă și să posteze mesaje nepotrivite vârstei 

copiilor. 

- Unele grupuri WhatsApp pot conține imagini și mesaje care le-ar putea provoca copiilor suferință. Acestea ar 

putea include imagini sau videoclipuri cu violență, mesaje abuzive și conținut sexual. 

- WhatsApp nu permite utilizatorilor să decidă dacă se alătură sau nu unui grup. Copilul dvs. va fi adăugat automat 

oricărui grup la care ar decide contactele să-l adauge. Dacă copilul dvs. părăsește grupul, administratorul îl poate 

adăuga imediat înapoi. 

Copilul dvs. poate fi în grupuri WhatsApp în care sunt realizate un număr mare de postări. Alertele generate de acestea 

pot fi o distragere inutilă și pot perturba somnul. 

Setările implicite de confidențialitate ale WhatsApp sunt astfel gândite încât este permis oricui să vadă fotografia de profil 

a copilului dvs. și data ultimei accesări online. 

„Jocurile tip provocare/îndrăznește” ale WhatsApp au devenit populare printre copii. Acestea provoacă elevul să facă un 

test despre sine pe care să-l  împărtășească cu ceilalți membrii ai grupului, iar acest lucru poate duce la schimbul de 

informații personale ce devin astfel disponibile publicului. 

Copiii pot adăuga și apoi elimina alte grupuri de copii ca formă de excludere și agresiune, bullying. 

Utilizarea platformelor de mesagerie și a conținutului online este un lucru pe care îl discutăm în mod regulat cu elevii din 

toate clasele , atât în timpul lecțiilor de siguranță online cât și pe tot parcursul anului școlar în diferite contexte. 

Aplicațiile de mesagerie conectează copiii la gândirea de grup, la o mare varietate de conținut, expunandu-i astfel unor 

pericole emoționale. Monitorizarea utilizării tehnologiei include acordarea unei atenții deosebite sănătății emoționale și 

fizice a copilului dvs., grupurilor de prieteni, performanței academice precum  și obiceiurilor de somn. 

Punerea în aplicare a măsurilor de protecție și purtarea cu regularitate de discuții despre siguranța online pot reduce 

semnificativ riscul ca fiul/fiica dvs. să se confrunte cu situații periculoase în mediul online. In curând elevii se vor bucura 

de o mică vacanța , care ar putea fi o oportunitate minunată pentru dvs. și copiii dvs. de a explora împreună ce este sigur 

și ce nu atunci când utilizați social media și care este comportamentul potrivit în mediul online. 

Suntem mereu aici pentru a vă sprijini pe dvs. și pe elevii noștri.  

la finele lunii februarie vă vom invita să participați la un seminar web care va avea ca subiect siguranța online, riscuri și 

pericole și modul în care ne putem sprijini mai bine copiii atunci când navighează pe internet, această nouă lume. 

Cu considerație 

 Tamara Pasat 


