Anexe

Fișa 1
Ce cuvinte ai spune și ce cuvinte nu ai spune prietenilor tăi?
o Salutare. Ai jucat tare bine azi la lecția de sport.

o Pleacă din grupul nostru.

o Îmi place să mă joc cu tine.

o Te ajut cu mare plăcere la tema de matematică.

o Nu vreau să fii în echipa noastră.

o Am un video cu tine. Îl voi arăta la toată lumea.

o Voi spune la toată lumea cât ești de plictisitor.

o Pot să-ți spun o strategie bună de joc.

o A fost zi teribilă din cauza ta

o Pisica mea are numele tău. Ha ha ha!
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Fișa 2

În jocul online de echipă
este un jucător mai slab
și din cauza lui uneori
pierdeți. Îi vei cere să
părăsească jocul?

Ce înseamnă
opțiunea Blocare?

Cineva a filmat cum colegul tău
de clasă cade jos. S-a lăudat că
va încărca acel video în grupul
Viber al clasei. Ce îi spui?

Cui povestești dacă
cineva te hărțuiește
online?
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Cineva necunoscut îți scrie
cuvinte urâte și îți trimite
emoji supărați. Îi răspunzi
sau îl ignori?

Cum se simte un copil dacă
cineva îl hărțuiește în
mediul online?
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Scrie pe tablă mesajul:
Sunt prietenos online!

Spune-i profesorului să-ți
explice ce este
www.siguronline.md și cum
poți accesa această platformă
pentru copii.

Spune-i unui coleg de clasă ce
poate să facă pentru a opri
utilizatorul care îi scrie
cuvinte urâte despre el.

Spune colegilor tăi cum
oprești un prieten supărat
care scrie mesaje răutăcioase
și anonime altui prieten cu
care s-a certat.
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Desenează un emoji
prietenos pentru colegul
tău de bancă.

Întreabă profesorul ce
drepturi ai dacă ești
hărțuit online.
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Fișa 3 (în ajutorul învățătorului)
În jocul online de echipă este un jucător mai slab și din cauza lui uneori pierdeți. Îi vei cere să părăsească jocul?
Fiecare copil, la fel ca și tine, are dreptul să facă parte din echipa de joc. Dacă el nu joacă foarte bine, îl puteți ajuta cu alți jucători să depășească
obstacolele. Dacă el încalcă regulile jocului, îl puteți ruga să joace corect.
Cineva a filmat cum colegul tău de clasă cade jos. S-a lăudat că va încărca acel video în grupul Viber al clasei. Ce îi spui?
Explici colegului tău că oricine poate avea situații jenante. Nu este corect să filmezi situații jenante ale altor oameni și să le faci publice pentru alți
oameni pe Internet.
Cineva necunoscut îți scrie cuvinte urâte și îți trimite emoji supărați. Îi răspunzi sau îl ignori?
Dacă cineva îți scrie sau trimite ceea ce pe tine te deranjează sau supără, ai tot dreptul să ignori acest utilizator nepoliticos. Acest utilizator așteaptă
să-i răspunzi. Nu te lăsa provocat(ă).
Ce înseamnă opțiunea Blocare?
Orice utilizator neprietenos și obraznic poate fi blocat astfel ca să nu-ți mai poată trimite mesaje sau vedea ceea ce tu postezi pe pagina ta. Întreabă
un adult sau profesorul cum este găsită această opțiune tehnică.
Cui povestești dacă cineva te hărțuiește online?
Dacă ești hărțuit online sau știi un alt copil care este hărțuit nu-ți fie frică să povestești despre acest lucru părinților, unui prieten/unei prietene mai
mare ca tine sau profesorului tău. Ai dreptul să ceri ajutor atunci când ai nevoie de el.
Cum se simte un copil dacă cineva îl hărțuiește în mediul online?
Un copil care este hărțuit online se va simți trist. Orice cuvânt urât sau remarcă răutăcioasă este foarte dureroasă. În mediul online aceste cuvinte nu
dispar. Ele sunt în buzunar acolo unde este telefonul.
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Fișa 4
Alege cuvântul corect:

Dacă cineva îmi scrie un mesaj răutăcios, eu răspund/ nu răspund la acest mesaj.
Eu pot/nu pot bloca utilizatorii răutăcioși.
Eu trebuie/nu trebuie să am un comportament online prietenos!
Eu știu că pot/nu pot să cer ajutor părinților dacă sunt hărțuit(ă) online
Eu nu particip/particip la glume urâte online pe seama unui coleg chiar dacă unii fac aceasta.
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