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Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE
Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea a considerat oportun să adopte o
politică privind siguranța electronică pentru a ține pasul cu vremurile din actuala societate a
cunoașterii în care operează, în special în ceea ce privește formarea cetățenilor viitorului , destinate
să trăiască într-un mediu în care totul este gestionat prin utilizarea tehnologiilor informației și
comunicațiilor (TIC). Aceste tehnologii devin acceleratoare, zilnice, obișnuite, în slujba școlii și a
tuturor mediilor sale, implicând atât activități de formare și învățare și administrare, cu implicații
extinse pe teritoriu.
Prin acest document dorim să reglementăm folosirea internetului pentru ca toți utilizatorii
Colegiului să răspundă în așa fel încât să garanteze intimitatea în cadrul birourilor și claselor.
Orientările naționale subliniază competențele digitale ale elevilor, care trebuie să știe să se
orienteze în multiplele posibilități oferite de Web, analizând critic materialele disponibile,
schimbând informațiile și experiențele într-un mod conștient și responsabil. În acest sens, este
necesar să se informeze și să se instruiască membrii școlii, în special elevii, cu privire la posibilele
riscuri și să se prevadă măsuri de prevenire a acestora, permițându-le acestora să beneficieze în
siguranță de oportunitățile oferite de Internet și TIC.
Politica de eSafety va fi revizuită și actualizată periodic pe baza posibilelor variații ale
standardelor, echipamentelor și protocoalelor instituției.

OBIECTIVELE POLITICII ÎN DOMENIUL eSAFETY
Obiectivul acestui document este de a informa utilizatorii pentru a garanta utilizarea corectă și
responsabilă a echipamentelor IT furnizate școlii, în conformitate cu legislația în vigoare. Prin
urmare, este esențial să se cunoască regulile și procedurile comportamentale pentru utilizarea TIC
în mediul școlar, măsurile de prevenire și cele pentru detectarea și gestionarea problemelor legate
de utilizarea tehnologiilor digitale. Toți utilizatorii trebuie să cunoască riscurile la care sunt expuși
de fiecare dată când navighează pe Internet: există, de fapt, posibilitatea ca în timpul lucrului online
să intrăți în contact accidental cu materiale inadecvate și / sau ilegale.
Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea promovează adoptarea de
strategii care limitează accesul la site-uri și / sau aplicații ilicite. În acest context, profesorii sunt
responsabili pentru îndrumarea elevilor în activitățile online la școală și pentru a indica reguli clare
de comportament pentru o utilizare critică și conștientă a Internetului la domiciliu, pentru a preveni
apariția unor situații potențial periculoase. Profesorii, conștienți de faptul că este imposibil să
garanteze o navigare fără riscuri în medii școlare, nu pot să-și asume responsabilitatea pentru
accesul accidental și / sau necorespunzător la site-urile ilicite sau pentru recuperarea și utilizarea
materialelor necorespunzătoare.

SPAŢIILE VIRTUALE DISPONIBILE ÎN ȘCOALĂ
În cadrul Colegiului, calitatea și cantitatea instrumentelor sunt implementate în mod continuu:
- Furnizarea de noi instrumente IT este un obiectiv prioritar, pornind de la prezența IWB în toate
clasele primare și secundare;
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Punerea în aplicare a cablajului în cadrul unora din incintele Colegiului a avut loc prin
participarea la PON "Pentru școală" 2014-2020 "Implementarea infrastructurii de rețea LAN /
WLAN - Aptitudini și medii de învățare";
- Laboratoarele computerizate, prezente în diverse plexuri, ar n conexiune Internet prin WIFI și
rețeaua de cablu, stații de lucru pentru PC pentru elevi și videoproiectoare;
Conducerea în conformitate cu legislația actuală, atinge treptat obiectivul de dematerializare
completă; se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii echipamentelor informatice, întreținerii și
actualizării constante a rețelei IT și modernizării serviciilor digitale de școală-familie-elevi.
Reprezentanții diferitelor laboratoare au sarcina de a verifica funcționarea și respectarea
reglementărilor. Profesorii și personalul ATA sunt obligați să folosească instrumentele prezente în
școală cu respectul maxim, în conformitate cu reglementările actuale și minimizând risipa de
resurse disponibile. Cadrele didactice trebuie să utilizeze criteriile TIC în activitățile educaționale
și au sarcina fundamentală de a le permite elevilor să-i conștientizeze importanța protejării unui
bun comun prin intermediul unor reguli corecte de utilizare.
Accesul la rețea
Colegiul naţional de informatică matei basarab este dotat cu wifi intern și oferă conexiunea cu
profesorii și elevii prin crearea de acreditări personale și / sau de clasă pentru dispozitivele deținute
de școală și / sau personal.
Utilizarea rețelei
Toate dispozitivele sunt folosite în scopuri educaționale, iar utilizatorii rețelei trebuie să se
comporte corect și cu atenție, încercând să folosească bunul simț. Activitățile de recreere nu sunt
permise, prin urmare este interzisă folosirea jocurilor și consultarea serviciilor pe internet în
scopuri care nu sunt legate de cercetare și predare.
Email-ul Școlii
Colegiul are o adresă de e-mail ( liceulmateibasarab@yahoo.com ) la care profesorii pot trimite
solicitări și / sau materiale exclusiv pentru uz școlar pentru sarcini legate de funcția lor.
Web site
Școala este dotată cu un site instituțional ( http://cnimateibasarab.ro/cnimb/ ) care se folosește
pentru publicarea documentelor și circularelor, pentru comunicarea cu familiile și pentru
prezentarea inițiativelor și activităților pe care școala le adresează utilizatorilor.
Social / web 2.o
Crearea paginilor online pe social media (facebook, twitter etc.) legate de proiecte specifice nu
trebuie să conțină fotografii sau date sensibile care să permită revenirea la informațiile generale ale
elevilor. Este interzisă utilizarea liniei de chat, dacă nu în cadrul unor platforme specifice (care fac
obiectul autorizării).
Utilizarea resursele hardware și software
Accesul la resurse IT obligă utilizatorul să:
- Să se țină seama de echipamentele și materialele utilizate;
- Nu instalați programe decât dacă sunt autorizate de către profesor;
- Nu mutați echipamentul, conexiunile la periferice etc.
- Nu instalați software nou.
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În utilizarea tehnologiilor informaționale sunt interzise și resursele:
- Activități comerciale;
- Toate activitățile care pot reprezenta o încălcare a legii în modul de autorizare, inclusiv
copierea neautorizată a software-ului brevetat;
- Toate activitățile care compromit în orice fel securitatea resurselor;
- Orice activitate ilegală, deși nu este menționată.

STRATEGII DE GARANȚIE A SECURITĂȚII TIC
Colegiul oferă următoarele strategii pentru a asigura securitatea online:
- Să analizeze nevoile de formare ale cadrelor didactice și să promoveze cursuri de instruire
privind utilizarea sigură și responsabilă a TIC și a web-ului, atât în utilizarea lor privată, cât și la
școală:
- Să pună în aplicare, eventual în colaborare cu experți externi, întâlniri pentru a prezenta tuturor
membrilor comunității școlare: a) modalități corecte de utilizare a internetului; b) protecția
minorilor pe internet și pe rețelele sociale; c) prevenirea și contrastul fenomenul folosirii
responsabile a web-ului de către utilizatorii responsabili de cibernetism;
- Să informeze despre problemele psiho-pedagogice legate de utilizarea Web-ului;
- Organizarea rețelelor de plexuri în sub-rețele dedicate diferitelor tipuri de utilizatori;
- Crearea de profiluri pentru diferite tipuri de utilizatori;
- Să monitorizeze periodic sistemul informatic, în special în ceea ce privește utilizarea
internetului, a istoricului, a cookie-urilor ... De către managerii de laborator, informând în
prealabil utilizatorii despre control;
- Solicită, după caz, intervenția companiilor IT care se ocupă cu întreținerea și asistența
dispozitivelor cu acțiuni la fața locului sau de la distanță;
- Garantarea prezenței constante a unui profesor în timpul utilizării internetului sau a altor TIC;
- Instalați firewall pe Internet;
- Actualizați în mod regulat sistemul de operare, software-ul aplicației și antivirusul; dispozitive
de scanare unde pot fi suspectate viruși sau malware;
- Să folosiți stick-uri USB, CD-uri, DVD-uri sau alte dispozitive externe personale numai dacă
anterior ați fost autorizat de către profesorul responsabil;
- Organizarea unui sistem de monitorizare a oricăror probleme întâlnite în timpul utilizării TIC
sau a rețelei și furnizarea de planuri de acțiune pentru rezolvarea celor mai frecvente;
- Evidențiați interdicția de a adopta comportamente contrar acestui regulament și legislației
actuale cum ar fi, de exemplu: - Sau să descărcați fișiere protejate prin drepturi de autor și să
încalci legile privind drepturile de autor; - Sau vizitați site-uri care nu sunt legate de activități
educaționale, folosiți Web-ul pentru interese private și personale; - Sau modificați parametrii de
protecție ai dispozitivelor utilizate.
Reguli și orientări pentru accesul pe Internet
Toți operatorii conectați la Internet trebuie să respecte legislația aplicabilă în acest domeniu.
Navigarea pe internet nu ar trebui să permită accesul la site-uri sau pagini incompatibile cu practica
educațională a școlii (violență, droguri, sex, rasism, etc.).
Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Utilizarea dispozitivelor detaşabile
În cadrul PUA a CNI Matei Basarab exista proceduri de gestionare a incidentelor în special în
cazurile în care s-a pierdut un dispozitiv extern de stocare care conține date sensibile despre elevi.
Personalul nu salvează date sensibile pe dispozitive de stocare externe.
- Este instalat un sistem de protecție antivirus pe toate calculatoarele din rețeaua școlară și se
adoptă o practică constantă la nivel de școală în ceea ce privește protecția împotriva virușilor.
Un fișier infectat de pe un dispozitiv de stocare amovibil ar putea infecta întregaga rețea școlară.
- Se solicită membrilor personalului și elevilor să scaneze toate dispozitivele detașabile împotriva
programelor malware înainte de a le utiliza.
- Se solicită membrilor personalului și elevilor să scaneze toate dispozitivele detaşabile împotriva
programelor malware înainte de a le utiliza și oferiţi-le suficiente îndrumări pentru a efectua cu
succes această procedură.
- Se permit folosirea dispozitivelor mobile doar atunci când sunt necesare pentru vizualizare
îndeplinirii sarcinilor școlare. Elevilor și membrilor personalului nu li se permite, să conecteze
aparatul foto sau un player MP3 la un computer din rețea școlii, cu excepția cazului în care
trebuie să facă acest lucru în cadrul unei sarcini specifice pe care au primit-o.
- Se încurajează personalul și elevii să salveze fișiere pe dispozitive mobile pe care le folosesc pe
calculatoarele doar pentru scopuri educaționale.
- Personalul trebuie să evite stocarea datelor sensibile ale elevilor și ale altor membri ai
personalului pe dispozitive detașabile cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în
pentru executarea sarcinilor care le revin.
- Personalului și elevilor li se cere să scaneze pentru viruși orice dispozitiv de stocare extern
atunci când îl folosesc pe un computer al școlii.
- Personalul și elevii sunt informați/instruiți cum să scaneze pentru viruși un dispozitiv.
- Personalul și elevii sunt informați cu privire la procedura de gestionare a incidentelor și o
respect pe aceasta. (ex. dispozitiv pierdut, infectie cu malware)
Utilizarea telefoanelor mobile în cadrul şcolii
Utilizarea dispozitivelor mobile este incorporată în mod constructiv în curriculum. Rețeaua noastră
Wi-Fi network nu este accesibilă telefoanelor mobile. Reguli pentru utilizare telefoanelor de către
elevi în cadrul PUA a Colegiului CNI Matei Basarab
- Elevii pot utiliza telefonul în timpul programului școlar numai cu acordul și solicitarea profesor
pentru realizarea unor sarcini, activități educaționale;
- Elevii nu au voie să folosească telefonul pentru o fotografie spațială școlară, sala de clasă sau
incinta școlii, fără acordul unui cadru didactic;
- În timpul programului școlar, elevii își păstrează telefonul închis, intr-un spatiu special
amenajat.
- Elevii nu pot să acceseze rețeaua wi-fi a școlii cu telefonul mobil; acest lucru se poate realiza
doar cu ajutorul computerelor din școală atunci când este cazul.
- Se interzice categoric elevilor să acceseze conținuturi ilegale, materiale pornografice.
- În cadrul ședințelor cu părinții, la începutul sau pe parcursul anului școlar, aceștia vor fi
informate cu privire la regulile de utilizare a telefonului mobil.
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În cazul utilizării inadecvate a telefonului, telefonul poate fi oprit de către didactic îngrijirea și
constatarea neregulile în utilizarea acestuia; înainte de a fi predat profesorului, telefonul se va
închide pentru protejarea datelor; dacă telefonul nu este returnat la sfârșitul zilei, părinții vor fi
informați și telefonul se va păstra într-un loc sigur.

Realizarea şi publicarea de fotografii şi clipuri video în cadrul şcolii.
Profesorii solicită părinţilor să-si exprime acordul cu privire la utilizarea fotografiilor sau NU.
- Toți profesorii, părinții, elevii și membrii comunității școlare sunt informați în mod regulat cu
privire la această politică. Se asigură că toți părinții/tutorii legali și/sau tinerii (în funcție de
vârstă și cerințe naționale) au semnat un formular de permisiune pentru foto/video ÎNAINTE de
orice filmare sau fotografiere a elevilor.
- Toţi membri comunităţii școlare înțeleg implicațiile partajării fotografiilor și conținutului video
pe site-urile de socializare – nu postaţi NICIODATĂ numele complet, vârsta sau orice alte
detalii personale alături de fotografia unui copil pe siteul dvs.!
- Evenimentele școlare sunt ocazii de bucurie care nu ar trebui să fie restricționate de prea multe
reglementări. Orice imagini sau clipuri video ale elevilor vor fi folosite numai în concordanţă cu
politica şcolii de utilizarea a imaginii si se va lua întotdeauna în considerare consimtământul
părintilor.
- Școala păstrează o bază de date unde politica și documentele suport (acord de
fotografiere/filmare) pot fi găsite cu ușurință. Toți profesorii știu la cine pot apela pentru îndrumare
în cazul în care au nelămuriri. Toată comunitatea școlară, inclusiv elevii, au primit instruire cu
privire la producerea de fotografii și utilizarea rețelelor sociale. Un memento este trimis tuturor
înainte de un eveniment școlar.
- Toți profesorii, părinții, elevii și membrii comunității școlare sunt informați în mod regulat cu
privire la această politică. Scopul este acela de a înţelege cât de importante sunt imaginile și
clipurile video în viața digitală a elevilor, demonstrând rolul pozitiv pe care îl joacă acest lucru,
precum și riscurile și presiunile cu care se pot confrunta ca rezultat.
Utilizarea tehnologiei de către elevi în afara şcolii
PUA include informații despre cum sunt gestionate problemele online care au loc în afara școlii.
Incidentele online care au loc în afara școlii vor avea în mod inevitabil un impact în interiorul
școlii. Părinții și elevii sunt informați cu privire la angajamentul școlii în ceea ce privește aceste
aspecte. Activități de conștientizare pe tema siguranței online sunt organizate o data la sase luni.
Formarea personalului pe teme ce țin de siguranța online este organizată anual. Avem desemnat un
consilier la care elevii pot apela în cazul în care întâmpină probleme online. În cazul unor probleme
serioase, profesorii sunt obligați să informeze părinții și să ceară ajutorul unor experți externi
atunci când este necesar.
Informații despre sisteme de securitate și firewall
Politica eSafety a Colegiului conține informații despre sisteme de securitate și firewall. Toți
profesorii primesc instruire în mod regulat pe aspecte ce țin de eSafety și înțeleg folosirea ambelor
sisteme, atât educațional, cât și administrativ. Noii angajaţi sunt informaţi în legătură cu
procedurile necesare instalării de Software nou. Acest lucru va însemna că securitatea sistemelor
poate fi menţinută si că personalul poate încerca noi aplicaţii software, lucru care va ajuta la
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predare și învăţare. O procedură de gestionare a incidentelor clară și ușor de accesat este
implementată
Cyberbullying
Bullying online este o problemă foarte complexă. Poate fi definit ca utilizarea tehnologiei și în
special a telefoanelor mobile și Internetului, pentru a răni în mod deliberat, supăra, hărțui sau a jena
o persoană. Întregul personal beneficiază de formare periodică cu privire la caracteristicile
bullying-ului on şi offline şi la metodele adecvate de răspuns în acest tip de situații.
- Elevii de toate vârstele primesc informaţii cu privire la cyberbullying şi la modalităţile de
căutare a sprijinului şi sfaturilor.
- Colegiul nostru foloseste strategii de implicare a părinţilor în chestiunile legate de bullying şi
cyberbullying (seri de informare, sfaturi pe site-ul şcolii). Avem proceduri implementate care să
ofere sprijin părinţilor care întâmpină acasă dificultăţi legate de cyberbullying.
Anti Sexting
Colegiul informează părinții cu privire la fenomenul de sexting. Membrii relevanți ai personalului
primesc formare cu privire la caracteristicile fenomenului de sexting pentru a ști cum să gestioneze
incidentele.
- Elevii primesc informații despre cum să gestioneze situațiile de sexting și unde să ceară
îndrumare sau ajutor.
- Elevii sunt informați de consecințele împărtășirii imaginilor de tip sexting – atât din punctul de
vedere al școlii, cât și din perspectiva legii.
- Colegiul informeaza părinții cu privire la fenomenul de sexting prin întâlniri cu părinții și
informații pe websitul școlii.
Referințele la sexting sunt actualizate constant pentru a reflecta schimbările din legislație, practice
curente și sfaturile oferite școlilor.
Anti Extremism online, radicalizare și discurs instigator la ură
Toți membrii personalului primesc training în mod regulat referitor la riscurile radicalizării. Toți
știu să recunoască potențialele probleme, știu ce să facă în cazul în care au îngrijorări cu privire la
un elev.
- Elevii primesc informații despre cum să se protejeze de extremism online și radicalizare. Școala
are implementate strategii de a discuta cu părinții despre probleme legate de extremism online și
radicalizare (ex. Informații pe website, întâlniri cu părinții).
- Elevii și profesorii sunt informați cu privire la abordarea școlii privind discursul instigator la
ură.
Referințele la extremismul online și radicalizare sunt actualizate în mod regulat astfel încât să
reflecte schimbările din lege, practicile actuale și sfaturile oferite în școală.
INDICAȚII PENTRU O CONDUITĂ CORECTĂ A UTILIZATORILOR
Fără a aduce atingere strategiilor sistematice implementate de Colegiul menționat în paragraful
precedent și în conformitate cu regulile, fiecare utilizator conectat la rețea trebuie:
- Să respecte prezentul regulament și legislația în vigoare;
- Protejarea intimității proprii, aceea a elevilor și a celor ale altor utilizatori adulți, pentru a nu
divulga informațiile private conținute în documentele digitale la care are acces;
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Să respecte neticheta, regulile comune care reglementează relația dintre utilizatorii rețelei,
contactul prin site-uri, forumuri, poștă, bloguri, grupuri de știri ...
Comportament referitor la activitățile care urmează să fie organizate: Profesori, elevi și părinți.
Profesori
Fiecare profesor poate folosi instrumentele disponibile și trebuie:
- Să citească, să înțeleagă și să adere la această politică;
- Aveți grijă de instrumentele furnizate, în special prin oprirea corectă a tabletelor, a PC-urilor, a
dispozitivelor video și a videoproiectoarelor la sfârșitul perioadei de utilizare, plasându-le în
locul furnizat;
- Profesorul ultimei ore de lecții este necesar pentru a verifica dacă toate instrumentele sunt oprite
și stocate corect;
- Accesați personal registrul electronic prin intermediul tabletei sau PC-ului în uz și completați
zona respectivă; tableta sau PC-ul trebuie păstrate, ținute la îndemâna elevilor; va fi
responsabilitatea profesorului de a nu lăsa dispozitivele nesupravegheate utilizate în timpul
mișcărilor de clasă în alte locuri ale școlii;
- Păstrarea secretului acreditărilor de acces în registrul electronic și în zona restricționată a locului
școlii;
- Să nu divulge elevilor acreditările de acces la rețeaua WIFI rezervate profesorilor;
- Să instaleze și să utilizeze numai software autorizat;
- Lăsați setările dispozitivelor școlare neschimbate;
- Să completeze registrul de utilizare pentru a asigura trasabilitatea activităților și întreținerea în
stare bună a echipamentului tehnologic utilizat, raportând prompt orice disfuncționalitate
administratorilor, în conformitate cu procedurile avute în vedere;
- Nu salvați fișierele care conțin personal și / sau date sensibile privind dispozitivele folosite;
- Nu memorați acreditările, e-mailurile, fișierele personale pe dispozitive;
- Asigurați-vă că ați ieșit din fiecare serviciu înainte de a părăsi postul;
- Salvați fișierele de lucru în foldere personale sau de clasă și nu pe desktop; fișierele care nu sunt
salvate în acest mod vor fi șterse de către managerul echipamentului;
- Să folosească laboratorul care așteaptă la ora convenită la începutul anului, să semneze registrul
de acces completând câmpurile obligatorii, să raporteze orice defecțiuni descoperite înainte, în
timpul sau la sfârșitul activității desfășurate;
- Să permită accesul elevilor la workshop numai în cazul în care sunt însoțiți de profesori;
- Înainte de a părăsi laboratorul, asigurați-vă că toate PC-urile au fost oprite corect; dacă este
necesar, completați formularul de raportare a problemelor;
- Verificați utilizarea corectă a laboratorului și a instrumentarului, asigurându-vă că nu este
introdus niciun aliment sau băutură;
- Aplicați aceleași măsuri de precauție în sălile de clasă, la care se adaugă tehnologia;
- Să explice elevilor acest document și să le informeze despre orice sancțiuni disciplinare
prevăzute de regulamentul instituției;
- Asigurați-vă că accesul elevilor la rețea este întotdeauna supravegheat, informați-i despre
riscurile la care sunt expuși și despre utilizarea corectă a rețelei (motoare de căutare, platforme
online, clase virtuale);
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Previzualizarea site-urilor care urmează să fie propuse în prealabil, verificând cu atenție
siguranța și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- Să ghideze elevii în cercetarea on-line: să furnizeze obiective clare, să propună adrese web,
cuvinte cheie pentru cercetare, preferând site-urile instituționale create special pentru predare; să
urmăriți, în timpul navigării, că toată lumea utilizează corect Internetul, oferind indicații
constante despre ceea ce este necesar de către netiquette;
- Să raporteze managerilor utilizarea site-urilor Internet care nu sunt compatibile cu politica
educațională a Colegiului.
Elevi
În timpul activității didactice elevii trebuie:
- Să citească, să înțeleagă și să adere la această politică;
- Să accesezei laboratorul de calculatoare numai dacă este însoțit de profesori și urmați
instrucțiunile furnizate cu privire la utilizarea TIC;
- Să acceseze medii de lucru cu propriile acreditări, fără a le divulga, și să le stocheze într-un mod
ordonat, astfel încât să fie ușor de urmărit, în folderele dedicate sau pe suport extern autorizat;
- Să acceseze Net numai în prezența și autorizația prealabilă a profesorului responsabil de
activitate;
- Să folosească echipamentul școlii numai pentru scopuri educaționale și non-personale;
- Să lăse configurația sistemului dispozitivelor neschimbate;
- Să închidă corect sesiunea de lucru.
Există excepții pentru utilizarea dispozitivelor de către elevii cu BES, pentru care este posibil să se
folosească PC-ul personal și înregistrarea lecțiilor, reglementate de respectivele EIP și PDP și de
legislația în vigoare. În plus, pentru activitățile didactice specifice organizate de către profesorul de
clasă, utilizarea dispozitivelor personale (BYOD) este permisă la școală. În toate activitățile
educaționale care implică utilizarea noilor tehnologii și a dispozitivelor personale, atât la școală, cât
și în timpul călătoriilor educaționale, se aplică măsurile de mai sus.
Părinții
Părinții sunt obligați:
- Să citească, să înțeleagă și să promoveze politica de esafety cu copiii lor;
- Să verifice periodic registrul electronic și site-ul instituțional al Colegiului;
- Să monitorizeze modul în care copiii utilizează tehnologia și să-i îndrume spre un comportament
responsabil și sigur;
- Să colaboreze cu școala pentru a desfășura activități și proiecte care implică utilizarea
dispozitivelor personale (BYOD);
- Să se confrunte cu profesorii și / sau directorul școlii din cadrul Colegiului dacă există
îngrijorări cu privire la utilizarea noilor tehnologii de către copil.

NETIQUETE
Netiquette-ul este un set de reguli, acceptate în mod obișnuit de cei care folosesc Internetul și
serviciile oferite de rețea. Ele guvernează comportamentul unui utilizator în legătură cu alți
utilizatori prin intermediul unor resurse, cum ar fi wiki, newsgroup, lista de discuții, forum, blog
sau poștă. Regulile pe care utilizatorul intenționează să le sensibilizeze sunt raportate:
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În comunicarea de rețea are loc în principal prin texte, cu riscul de a fi înțeles greșit; uneori, în
setările potrivite, emoticoanele pot contribui, de asemenea, la clarificarea tonului mesajului;
Evitați să trimiteți mesaje repetitive, inutile sau nepotrivite (spam); să evite, de asemenea,
trimiterea de mesaje publicitare, lanțuri sau comunicări care nu au fost solicitate în mod expres;
Pe internet vă puteți exprima opinia și ideile, respectând întotdeauna toți interlocutorii și
utilizatorii mesajului;
Rețeaua oferă posibilitatea de a intra în contact cu milioane de utilizatori, ale căror atitudinea,
cultura, religia și sexul trebuie respectate; nu sunt permise forme de insultă, amenințare, rasism
sau discriminare;
Este necesar să se respecte interlocutorii virtuali: timpul lor în răspuns, care nu va fi niciodată
necesar, interesul lor sau nu la ceea ce este propus; greșelile de scriere, gramatică sau sintaxă nu
ar trebui să fie stigmatizate, lucru important este că transmiterea mesajului este de succes;
amintiți-vă că scrierea cu majuscule este echivalentă cu strigătele: nu-l abuzați;
Alegeți forum, social, comunitate, chat, lista de discuții ... La care intenționați să participați pe
baza subiectelor de interes sau a nevoilor care au apărut; să respecte regulile și intervențiile
moderatorilor;
Exprimarea opiniei cuiva trebuie să aibă loc în mod calm, astfel încât să nu provoace reacții dure
la persoanele cu care comunică;
Să nu utilizeze abilitățile digitale pentru a încălca site-urile sau profilurile altor utilizatori, să
publice conținut sau conversații private, să împărtășească fotografiile, videoclipurile sau alte
fișiere ale utilizatorilor terță parte fără consimțământul lor;
Aveți grijă de reputația dvs. Digitală, evaluând întotdeauna cu atenție ce doriți să comunicați,
să publicați și să distribuiți;
Să respecte confidențialitatea celorlalți utilizatori: toată lumea poate alege ce publica și ce să
facă schimb de informații despre el;
Evitați divulgarea detaliilor, informațiilor personale sau datelor personale ale altora;
Să utilizați internetul în mod critic: evitați să credeți tot ceea ce este spus și să vă îngrijorați de
cei care solicită informații personale sau întâlniri după un scurt timp în care ați intrat în contact
deoarece nu este întotdeauna posibil să aveți certitudinea identității persoanei cu care unul
comunică.

CONTACTE ȘI RELAȚIILE ȘCOALÃ-FAMILIE
Colegiul se angajează să promoveze comunicarea clară și explicită cu personalul, familiile și
teritoriul, în special prin:
- Site-ul instituțional, actualizat în permanență, care furnizează informații exacte și transparente
privind documentația și activitățile legate de scoala;
- Registrul electronic, actualizat în mod constant de profesori, în care familiile pot verifica
absențele, voturile și adnotările;
- Poșta electronică instituțională, un canal preferențial pentru transmiterea informațiilor și
comunicarea între utilizatori.
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Colegiul oferă sprijin familiilor pentru înscrierea online la diferite comenzi școlare prin intermediul
stațiilor de calcul dedicate și al personalului. Colegiul, ca urmare a dematerializării, intenționează
să aibă un sistem de semnătură grafometric, conceput pentru toți utilizatorii.

PROTECȚIA ȘI GARANȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII
Colegiul funcționează la toate nivelurile, respectând toate reglementările în vigoare privind
protecția vieții private, așa cum este indicat pe site-ul instituțional. Este necesară compilarea
clauzelor de declinare a responsabilității privind imaginile și tratamentul audiovizual al elevilor:
- Celor care se înregistrează pentru prima dată în cadrul Colegiului sau în tranziția la următoarea
comandă prin completarea formularului de înregistrare;
- Fiecărui elev la începutul fiecărui an școlar prin intermediul formularelor adecvate disponibile
pe site-ul instituțional.
Înregistrările fotografice și fotografice ale vizitelor sau ale călătoriilor educaționale, eseurilor și
spectacolelor școlare sunt permise gratuit dacă sunt destinate stabilirii familiei și nu pentru difuzare.
Trebuie acordată o atenție deosebită publicării eventuale a acelorași imagini pe Internet și, în
special, pe rețelele sociale pentru care consimțământul informat al persoanelor prezente în videoclip
și în imaginile / fotografiile, dacă sunt minori, al respectivelor părinții este indispensabilă.
ACȚIUNEA ȘI INTERVENȚIA PROFESORILOR
Colegiul acordă o atenție deosebită dezvoltării competenței digitale a elevilor săi, în conformitate
cu prevederile Planului Național pentru Școală Digitală (PNSD). Această competență nu poate fi
separată de cele sociale și civice, mai presus de toate pentru aspectele relaționale implicate de
acestea. În acest fel ne propunem să prevenim orice fenomen de disconfort juvenil. Competența
digitală constă în cunoașterea modului de utilizare a tehnologiilor societății informaționale (STI)
pentru muncă, odihnă și comunicare cu încredere și un spirit critic. Este susținută de abilitățile de
bază în domeniul TIC: utilizarea computerelor pentru a găsi, a evalua, a stoca, a produce, a prezenta
și a schimba informații, precum și pentru a comunica și a participa la rețele colaborative prin
Internet.
Se pune accentul pe capacitatea de a explora și de a face față unor noi situații tehnologice într-un
mod flexibil, adaptând performanța la diferitele contexte în care operează, astfel încât să analizăm
și să evaluăm critic datele și informațiile cu care comparăm în timpul navigării online și utilizarea
TIC.
- Să exploateze potențialul oferit de TIC pentru rezolvarea problemelor;
- Să construiască și să împărtășească cunoștințele dobândite, dezvoltând o responsabilitate
conștientă cu privire la datele cu caracter personal și protecția vieții private, acordând o atenție
deosebită drepturile și obligațiile utilizatorilor.
Competența digitală este interacțiunea dintre:
- Etică, inerent responsabilității sociale, cunoașterea relației cu ceilalți utilizatori,
comportamentul adecvat circumstanțelor în care se poate întâlni și protecția propriei persoane,
păstrarea a ceea ce trebuie să știm cum să te scapi de riscurile posibile;
- Tehnologia, fiind capabilă să identifice utilizările și punctele forte ale dispozitivelor în uz și,
prin urmare, să aleagă dispozitivele și mijloacele adecvate de rezolvare a problemelor;
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Cunoștințe, datorită cărora este posibilă cunoașterea modului de citire, selectare și evaluare a
datelor, prin modele abstracte care conduc la o analiză critică a acestora.
Pentru a atinge aceste obiective, profesorii adoptă ca suport al activităților școlare tehnologiile
educaționale și de predare disponibile, cum ar fi LIM, manuale digitale, resurse multimedia. Massmedia este văzută ca un sprijin fundamental pentru învățarea disciplinară eficientă. Profesorii au
sarcina de a promova reflecția critică și experimentarea creativă, aprofundarea dinamicii care
guvernează sistemul mass-media în sine, decodificarea mesajelor și cunoașterea limbilor și a noilor
metode și strategii de predare. Colegiul, în conformitate cu prevederile PNSD, activează cursuri de
formare pentru profesori pentru a-și spori abilitățile digitale.
Gestionarea incidentelor
Şcoala are toate datele sensibile stocate pe un server separat la care are acces doar personalul
autorizat. Suntem conştienţi de noile „găuri” de securitate pe măsură ce acestea devin cunoscute şi
aplicăm soluții corespunzătoare. Personalul nostru este conştient de importanţa securizării datelor
sensibile cu parole sigure. Există persoane de încredere cu care elevii ar putea să discute despre
incident.
În cazul în care se consideră că are loc folosirea neautorizată și/sau necorespunzătoare a sistemului
informatic al serviciului sau un comportament inacceptabil sau necorespunzător, școala va invoca
procedura sa disciplinară. Dacă școala suspectează că sistemul poate fi folosit în scopuri criminale
sau pentru depozitarea ilegală de text, imagini sau sunet, chestiunea va fi adusă în atenția organelor
responsabile cu aplicarea legii.

PREVENIREA, DETECTAREA ȘI MANAGEMENTUL IT
Colegiul își propune să ofere utilizatorilor abilitățile necesare pentru a avea un comportament
responsabil și corect pentru o utilizare corectă și responsabilă în utilizarea TIC și a rețelei. De
asemenea, este esențial să se răspândească noțiunile de navigație sigură, corectă și responsabilă,
după cum a fost indicat anterior în paragraful "Strategii institute pentru asigurarea securității TIC"
.8 Detecția și gestionarea cazurilor Colegiul se angajează să instruiască și să actualizeze cadrele
didactice cu privire la modalitățile, pe indicatorii de recunoaștere a posibilelor cazuri de hărțuire
cibernetică sau a situațiilor în situații de risc și privind procedurile care trebuie urmate.
Pentru cazurile de agresiune sau de hărțuire cibernetică, Colegiul lucrează pentru a proteja copiii
implicați, fără a le face în nici un fel identificabil, cu date sau alte instrumente. Orice persoană care
intră în posesia anumitor date are posibilitatea de a le raporta într-o formă protejată.
Când sunteți conștient de situațiile de hărțuire cibernetică:
- Profesorul informează imediat directorul;
- Profesorul întocmește un raport privind incidentul;
- În calitate de cadru didactic, solicită separat familiile elevilor implicați să îi informeze despre
incident și să pună în practică procedurile stabilite de regulamentul instituției.
Rețineți că, dacă este necesar, puteți contacta serviciile de asistență special active la nivel național.
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P L AN U L D E AC Ţ I U N E P E N T R U C N I M AT E I B AS AR A B , R M . V Â L C E A
INFRASTRUCTURĂ
Securitate tehnică
Toate computerele importante ale scolii sunt protejate împotriva virusilor. Ne-am asigurat sa
includem un paragraf privind protecţia antivirus în Politica scolii si în Politica de Utilizare
Acceptabila, si ne-am asigurat ca personalul si elevii aplica în mod riguros îndrumarile scolii. Se
consulta
fisa
informativa
pe
Protejarea
dispozitivelor
împotriva
malware-ului.
www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.
Avem un grad moderat de filtrare în scoala noastra. Luam în considerare, unde este necesar, o
filtrare diferenţiata în funcţie de vârsta si nevoile diferitilor elevi. În cazul în care exista o mulţime
de cazuri de utilizatori care acceseaza conţinut inadecvat, atunci se poate lua în considerare o
filtrare aditionala sau educaţie suplimentara (sau ambele). O abordarea educaţionala si cresterea
încrederii elevilor de toate vârstele sunt esentiale pentru utilizarea mediului online în condiţii de
siguranţa si responsabilitate, astfel este recomandat sa reuniti toate cadrele didactice pentru o
discuţie privind modul în care trebuie sa discute cu elevii lor despre cum sa fii un bun cetaţean
digital bun. Vezi www.paneuyouth.eu pentru exemple de discuţii care pot avea loc în sala de clasa
pe acest subiect, prin jocuri de rol si de grup.
Accesul elevilor şi profesorilor la tehnologie
Tuturor membrilor personalului si elevilor li se permite să folosească stick-uri USB de memorie în
scoala. Aceasta este o practică bună si Politica de Utilizare Acceptabilă stipulezeaza că toate
mediile amovibile trebuie verificate înainte de a fi utilizate în sistemele şcolii. Se consulta fisa
informativă pe Utilizarea dispozitivelor mobile la www.esafetylabel.eu/group/teacher/removabledevices pentru a ne asigura că acoperim toate aspectele legate de securitate.
Deoarece personalul si elevii pot folosi propriul echipament în reteaua scolară, este important să ne
asiguram că Politica de Utilizare Acceptabilă este revizuită în mod regulat de către toti membrii
scolii si adaptată, dacă este necesar. Se discuta cu elevii la începutul anului şcolar, astfel încât
aceştia să înteleagă regulile care le protejează confidenţialitatea şi motivele pentru care acestea sunt
instituite. Ne bazam politica în jurul comportamentului, mai degrabă decât pe tehnologie.
Vizitatorii trebuie să citească si să semneze Politica de Utilizare Acceptabilă înainte de a folosi
reteaua scolii.
Protecţia datelor
Avem o politică bună de gestionare separată a mediilor de învătare si de administrare. Instruirea
personalului este actualizată în vederea gestionării acestor medii, pe măsură ce ne revizuim
politicile. Împărtăsim politica cu alţi utilizatori eSafety Label prin încărcarea ei pe profilul scolii.
Noii utilizatori primesc o parolă standard si li se cere să-şi genereze propria parolă la primul acces.
Parolele oferă puncte unice de acces în sistemul informatic al şcolii si de aceea trebuie respectate
riguros câteva reguli de bază privind securitatea parolei. Se consulta fisa informativă pe Siguranţa
parolelor la www.esafetylabel.eu/group/teacher/safe-passwords. Includem aceste reguli în Acordul
cu utilizatorul şi evitam să acordam noilor utilizatori parole standard de prim acces.
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Licenţe software
Ne asiguram că toti noii angajatii sunt informati în legătură cu procedurile necesare instalării de
software nou. Acest lucru va însemna că securitatea sistemelor poate fi mentinută si că personalul
poate încerca noi aplicatii software, lucru care va ajuta la predare si învătare.
Şcoala noastră a stabilit un buget realist pentru programele de software. Ne-am asiguram că va
rămâne asa. Putem de asemenea, să căutati alternative. Spre exemplu. Servicii de cloud sau
software gratuity (open-source).
Management IT
Este o bună practică să ne asiguram că persoana responsabilă cu TIC este pe deplin informată cu
privire la programele instalate pe calculatoatrele şcolii. Acest lucru este indicat în mod clar în
Politica scolii si în Politica de Utilizare Acceptabilă. Persoana responsabilă cu reţeaua este în
măsură să garanteze conformitatea cu cerintele de licentiere si, de asemenea, că noul software nu va
interfera cu functionarea retelei.
O dată pe an se iau deciziile privind achizitionarea de hardware/software nou. Găsitm metode de a
permite cererilor de achizitionare hardware/software să fie făcute si pe parcursul anului. Acest lucru
va permite profesorilor să creeze lectii interactive fără tentatia de a folosi materiale aflate sub
incidenta drepturilor de autor.

POLITICĂ
Politica de Utilizare Acceptabilă (PUA)
Avem o Politică de Utilizare Acceptabilă pentru toti membrii comunitătii scolare. Revizuim în mod
regulat PUA pentru a ne asigura că aceasta este încă adaptată scopului. Se consulta fişele cu
informaţii
si
lista
de
verificare
din
Politica
de
Utilizare
Acceptabilă
www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.
Schimbările sunt incluse imediat în politicile scolii. Luam în considerare că si schimbările din afara
scolii, precum noi legislatii sau tehnologii, pot afecta politicile. Din acest motiv, ne revizuim
politicile anual.
Raportarea şi abordarea incidentelor
Tot personalul este familiarizat cu procedura de gestionare a materialelor potenţial ilegale. Există o
persoană desemnată din echipa de conducere a scolii care îsi asumă întreaga responsabilitate în
acest caz. Procedura este comunicată în mod clar către întregul personal prin Politica scolii si către
profesori si elevi prin Politica de Utilizare Acceptabilă. Raportam orice coninut suspect ilegal pe
site-ul dvs. naional INHOPE Hotline (www.inhope.org).
Înregistrarea centralizată a incidentelor cyberbullying care au loc în scoală reprezintă o bună
practică. În acest fel contribuim la construirea unei baze de date cu practici de succes în gestionarea
incidentelor în scolile din întreaga Europă, pe care noi. şi alţii o putem folosi în viitor. Ne asiguram
că elevii aderă la îndrumările anti-cyberbullying din Politica de Utilizare Acceptabilă.
Politica personalului
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Pe măsură ce apar noi tehnologii si practici online, granitele practicilor acceptabile sunt din ce în ce
mai neclare. Acest lucru este discutat frecvent în cadrul reuniunilor personalului. Am creat un
tutorial despre comportamentul profesional online al personalului si il vom încărca pe profilul şcolii
dvs. prin intermediul Şcoala mea, astfel încât alte scoli să poată beneficia de buna noastra practică.
Politica de Utilizare Acceptabilă conţine îndrumări privind utilizarea telefoanelor mobile la clasă de
către cadrele didactice. Am încărcat PUA pe profilul şcolii noastre deoarece reprezintă un model de
bune practici ce poate fi de ajutor altor scoli care doresc obţinerea calificativului eSafety.
Comportamentul şi practica elevilor
Am definit standardele comunicării electronice în Politica de Utilizare Acceptabilă si acest lucru
este un exemplu de bună practică. Am realizaţ un tutorial despre standardele comunicării
electronice a elevilor si l-am încărcat pe profilul scolii noastre la Şcoala mea, permiţând şi altor
şcoli să beneficieze de experiena noastră. Scoala noastra abordează în totalitate consecinele pozitive
si negative ale comportamentului elevilor. Aceasta este o bună practică şi am împărtăsit această
politică prin intermediul Şcoala mea a portalului eSafety, astfel încât să permitem şi altor şcoli să
beneficieze de ea.
Prezenţa online a şcolii
Politica şcolii acoperă toate domeniile cu informaţii despre Realizarea şi publicarea fotografiilor si
clipurilor video la şcoală si am încărcat această sectiune a Politicii şcolii pe pagina noastra de profil
prin intermediul Şcoala mea, astfel încât să poată învăta şi alte scoli această bună practică.Se
consulta fisa www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos)
Este bine că elevii pot da feedback cu privire la prezenta scolii în mediul online. Luam în
considerare crearea unui spatiu gestionat integral de elevi. Este o oportunitate grozavă de a învăta
despre competente digitale si aspecte conexe. Am stabilit o retea de colegi care să ofere suport. Se
consulta fisa cu informatii eSafety Scolile pe reelele sociale.

PRACTICĂ
Management eSafety
Pe lângă o desemnare clară a responsabilităilor, pentru a ne asigura că totul este în regulă cu
securitatea retelei si confidenţialitatea utilizatorilor, este esential ca în scoala să aibă loc audituri si
controale procedurale la interval regulate. Fără acestea, scoala va deveni vulnerabilă. Desi în
şcoala existe o persoană responsabilă cu problemele de eSafety, toată lumea trebuie să împartă
responsabilitatea asigurării securităţii datelor sensibile utilizate în îndatoririle profesionale de zi cu
zi. Chiar si personalul neimplicat direct în manipularea datelor este constient de riscuri si
amenintări, precum şi de modalităţile de minimizare a problemelor. Se consulta fisa PUA
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy) pentru a ne asigura că toţi cei implicaţi
încearcă să devină nişte buni cetăţeni digitali.
Ne asiguram că managerul sau membru din echipa de conducere responsabil cu problematica
eSafety beneficiază de formare periodică si, de asemenea, ne asiguram că toţi colegii sunt constienti
de problemele eSafety. Implicam consiliul de conducere în elaborarea si revizuirea periodică a
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eSafety în programa şcolară
eSafety face parte din programă. Ne asiguram că toti membrii personalului predau educatia eSafety
în cadrul întregii programe şcolare si nu doar în timpul orelor de curs ce tratează subiecte legate de
TIC. Se consulta fisa Integrarea eSafety în programă la www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafetyin-curriculum.
Suntem în măsură să oferim o programă eSafety care tine pasul cu problemele emergente.
Continuam să utilizaţi noi resurse în măsura în care acestea sunt disponibile. Vom încărca la
profilul scolii o schită a modului în care am conceput programa şi link-uri către resursele pe care le
utilizam.
Activităţi extracurriculare
Solicitam feedback de la elevi pentru a vedea ce tip de sprijin eSafety suplimentar ar putea să le fie
de folos în afara orelor de curs. Îi implicam în diseminarea acestor informaţii către colegii lor.
Verificam sectiunea de resurse de pe portalul eSafety Label pentru a găsi resurse care îi vor ajuta în
acest sens. Se consulta fisa despre Utilizarea de către elevi a tehnologiei online în afara şcolii la
www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.
Utilizam frecvent resursele online eSafety disponibile la Centrul Naional Safer Internet. Aceste
resurse ni s-au părut utile pentru şcoala noastră. Am trimis feedback-ul nostrum cu privire la
folosirea si utilitatea lor la esafetylabel@eun.org.
Surse de sprijin
Alte servicii scolare sunt implicate în problemele eSafety (consilieri, psihologi, asistenta şcolii).
Aceştia sunt invitaţi să contribuie la elaborarea şi revizuirea periodică a Politicii şcolii noastre. Am
publicat pe pagina de profil a scolii de pe site-ul proiectului eSafety Label un studiu de caz cu
privire la modul în care acest lucru este gestionat în scoala noastra, astfel încât ceilali să poată
învăta din experienta noastra. Avem un angajat care are cunostinte de eSafety si actionează ca
persoană de încredere pentru elevi.
Formarea personalului
Instruirea periodică a personalului pe problematica eSafety reprezinta un beneficiu real pentru
elevii nostri. Tot personalul are o oarecare formare în problematica eSafety, astfel încât să fie
capabili să indice elevilor unde să caute îndrumare şi sprijin. Școala se asigura că membrii
personalului sunt informaţi în mod periodic pentru a fi conştienţi în legătură cu problemele eSafety
care-i pot afecta pe ei și pe elevii lor.
Este un exemplu de bună practică faptul că furnizam profesorilor informatii despre tehnologiile
folosite de către elevi în timpul liber. Acest lucru este important deoarece este un prim pas în face
elevii să se deconecteze la scoală. În acelai timp, elevilor nu le este cerut să folosească pentru
temele de acasă tehnologie care nu le este accesibilă în afara scolii (Studiu privind TIC în scoli).
DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE
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Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab nu este responsabil pentru daunele cauzate datelor,
fișierelor sau materialelor folosite la școală sau pentru daune financiare sau tranzacții neautorizate
efectuate prin rețeaua școlară.

POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ A TIC DE CĂTRE PERSONAL 2018
Utilizarea TIC în concordanță cu etosul școlii, cu alte politici adecvate și cu Legea
Fiind vorba de o organizație profesională responsabilă cu protejarea copiilor, este important ca
întregul personal să ia toate măsurile posibile și necesare pentru a proteja sistemele de date și
informații împotriva infectării, accesului neautorizat, pagubelor, pierderilor, abuzului și furtului.
Toți membrii personalului au responsabilitatea de a utiliza sistemul informatic al școlii în mod
profesional, legal și etic. Mai mult, politica BOYD Bring your own device (aducerea propriului
dispozitiv de acasă) este adoptată astăzi în multe școli, ceea ce face ca problemele de protecție și de
securitate să fie și mai dificile. Pentru a garanta că sunt pe deplin conștienți de responsabilitățile lor
profesionale atunci când folosesc Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicare membrii
personalului sunt rugați să citească și să semneze Politica de Utilizare Acceptabilă.
-

-

-

-

-

-

Înțeleg că Sistemele de Informații și TIC includ rețele, date și stocare de date, tehnologii de
comunicare online și offline și dispozitive de acces. Exemplele includ telefoane mobile, PDAuri, camere digitale, e-mail şi site-uri de socializare.
Sistemele de informare deținute de școli trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Înţeleg că
următoarele infracţiuni pot să contravină legislaţiei în vigoare: obţinerea accesului neautorizat
ladate informatice; obţinerea accesului neautorizat la date informaticecu intenția de a comite sau
facilita comiterea altor infracțiuni sau de a modificadatele informatice fără autorizare.
Înțeleg că orice material hardware și software furnizat de locul meu de muncă pentru uzul
personalului poate fi utilizat doar de către membrii personalului și doar în scopuri educaționale.
Pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme sau date cu caracter personal, nu voi lăsa niciun
sistem informaţional nesupravegheat fără să mă deconectez în prealabil sau fără să blochez
accesul în mod corespunzător.
Voi respecta securitatea sistemului și nu voi dezvălui nicio parolă sau informații de securitate.
Voi folosi o parola "puternică" (o parolă puternică conţine numere, litere și simboluri, este
formată din 8 sau mai multe caractere, nu conține cuvinte din dicționar și este folosită doar pe un
singur sistem).
Nu voi încerca să instalez niciun program software achiziționat sau descărcat, inclusiv toolbaruri sau hardware fără permisiunea managerului de sistem.
Mă voi asigura că toate datele cu caracter personal ale elevilor, personalului sau
părințiilor/tutorilorsunt păstrate în conformitate cu Legeanr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date.
Aceasta înseamnă că toate datele cu caracter personal vor fi obținute și prelucrate în mod corect
și legal şi vor fi păstrate în confidenţialitate şi siguranță, prin intermediul unor măsuri de
securitate adecvate, fie că sunt utilizate la locul de muncă,stocate online (numai în țări sau pe
Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

site-uri cu metode adecvate de controlal protecției datelor) sau accesate de la distanță. Orice date
preluate de pe site-ul școlii (cum ar fi prin e-mail sau pe memory stick-uri sau CD-uri) vor fi
criptate printr-o metodă aprobată de către școală. Orice imagini sau clipuri video ale elevilor vor
fi folosite numai în concordanţă cu politica şcolii de utilizarea a imaginii și se va lua întotdeauna
în considerare consimțământul părinților.
Nu voi păstra documente profesionale ce conțin informații sensibile sau cu caracter personal
legate de școală (inclusiv imagini, fișiere video etc.) pe orice dispozitive personale (cum ar fi
laptop-uri, camere digitale, telefoane mobile), cu excepția cazului în care acestea sunt securizate
și criptate. Acolo unde este posibil, voi folosi Platforma de Învățare a Şcolii pentru a încărca
documente de lucru și fișiere într-un mediu protejat cu parolă. Voi proteja dispozitivele aflate în
grija mea împotriva accesului neautorizat sau furtului.
Nu voi utiliza sistemul informatic al școlii pentru a stoca informații personale fără legătură cu
activitățile școlare, cum ar fi fotografii personale, fișiere sau informații financiare.
Voi respecta drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor.
Am citit și am înțeles politica de eSafetya a şcolii ce cuprinde cerințele de utilizare în condiții de
siguranță a TIC, inclusiv utilizarea dispozitivelor adecvate, utilizarea în condiții de siguranță a
site-urilor de socializare, precum și supravegherea elevilor în clasă și în alte spații de lucru.
Voi raporta coordonatorului eSafety, Pof. Dobre Dumitru toate incidentele îngrijorătoare cu
privire la siguranță online a copiilor, cât mai curând posibil. Voi raporta orice acces accidental,
primirea de materiale nepotrivite, breşe de securitate sau site-uri nepotrivite către Prof. Dobre
Dumitru, coordonatorul eSafety
Nu voi încerca să ocolesc filtrele și/sau sistemele de securitate implementate de către școală.
Dacă suspectez că un calculator sau un sistem a fost deteriorat sau infectat cu un virus sau cu
alte tipuri de malware sau dacă am pierdut documente sau fișiere legate de școală,voi raporta
acest lucru Furnizorului/Echipei de Suport TIC, Prof. Dobre Dumitru, cât mai curând posibil.
Comunicarea electronică cu elevii, părinții/tutorii și alți profesioniști se va desfăşura numai prin
intermediul canalelor de comunicare aprobate de şcoală. Orice relații pre-existente ce ar putea
compromite acest lucru vor fi discutate cu Prof. Dobre Dumitru, Prof, Grecea Violeta și Prof.
Vlăsceanu Diana.
Utilizarea TIC și a sistemelor informatice va fi întotdeauna compatibilă cu rolul meu
profesional, fie că utilizez sisteme personale sau sistemele școlii. Aceasta include utilizarea emailului, mesajelor text, social media, rețele de socializare, jocuri, publicații web, precum și
orice alte dispozitive sau website-uri. Utilizarea TIC nu va interfera cu sarcinile de muncă și va
fi în conformitate cu Politica de Utilizare Acceptabilă a şcolii și cu legea.
Nu voi crea, transmite, afișa, publica sau trimite mai departe orice material ce poate harţui,
ofensa, deranja sau cauza anxietăţi inutile oricărei alte persoane, sau orice material care ar putea
compromite rolul meu profesional, școala sau Consiliul Județean.
Voi promova eSafety în rândul elevilor aflaţi sub supravegherea mea și îi voi ajuta să dezvolte o
atitudine responsabilă vizavi de siguranța online, utilizarea sistemului și conținutul pe care îl
accesează sau îl creează.
Dacă am nelămuriri sau întrebări cu privire la siguranță și practica profesională online, fie în
școală, fie în afara şcolii, le voi aduce la cunoştinţa Coordonatorului eSafety, Dobre Dumitru sau
a directorului școlii.
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Înțeleg că utilizarea sistemelor informatice, a Internetului și e-mailului poate fi monitorizată și
înregistrată în vederea asigurării respectării politicii.

Școala îşi poate exercita dreptul de a monitoriza utilizarea sistemelor informatice, inclusiv accesul
laInternet și interceptarea de e-mail-uri, în scopul monitorizării, respectării Politica de Utilizare
Acceptabilă și Politica de Securizare a Datelor. În cazul în care se consideră că are loc folosirea
neautorizată și/sau necorespunzătoare a sistemului informatic al serviciului sau un comportament
inacceptabil sau necorespunzător, școala va invoca procedura sa disciplinară. Dacă școala
suspectează că sistemul poate fi folosit în scopuri criminale sau pentru depozitarea ilegală de text,
imagini sau sunet, chestiunea va fi adusă în atenția organelor responsabile cu aplicarea legii.

Am citit şi înţeles şi sunt de acord cu respectarea Politicii de Utilizare Acceptabilă a TIC
Semnătură: ………………… Nume: ……………………….................. Data: ………....................
Acceptat de: ………………... Nume: …………………………...............
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