Anexe
Studii de caz
Cristi este elev în clasa a VI-a. El este un băiat activ și sociabil. Îi place foarte mult să navigheze pe
Internet. Cristi se consideră un user avansat, fiindcă joacă mult, comunică cu copii din diferite țări și
chiar are un cont pe Youtube. Aici, face primele sale încercări în vlogging. De câteva zile, băiatul a
observat că niște colegi, foarte buni prieteni, îl evită și nu vorbesc cu el. Mai târziu, Cristi a aflat că
cineva a creat un cont Instagram cu numele său, a încărcat câteva fotografii preluate de pe pagina
de Facebook a școlii și a început să scrie mesaje urâte colegilor de clasă.
User – persoană care navighează în mediul online; utilizator.
Vlogging – activitate în mediul online a unui utilizator (vlogger) de a vorbi în video-uri scurte la teme
atractive și actuale pentru copii și tineri.

Ana primește mesaje anonime în rețeaua socială Odnoklassniki. Persoanele îi scriu de pe
conturi diferite, cu nume diferite. La început Ana doar citea și ștergea mesajele. Dar ele au
început să vină tot mai multe în fiecare zi. Mesajele sunt foarte neplăcute. Ana i-a povestit
despre aceasta prietenei sale Elena.

Alina este o elevă nouă în clasa a VII-a. Încă nu a reușit să se împrietenească cu nimeni. Colegii o evită la
recreații, iar la lecții stă singură în bancă. Fata a hotărât să facă ea primii pași și i-a căutat în rețele sociale pe
colegii săi de clasă. Le-a trimis cererea. Doar câțiva au acceptat. În schimb alți colegi au început să publice
comentarii pe pagina ei: „Ea vrea să prietenească cu noi!!! LOL! La școală nici nu deschide gura!”; „Ești o
ciudată! Mâine în ce vei veni îmbrăcată la școală?!”Fișa 2
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Anexe
Fișa 2
Caz 1

Care sunt activitățile online a lui Cristi?

Ce i s-a întâmplat lui Cristi?

Cum credeți că se simte Cristi în această
situație?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caz 2
Ce i s-a întâmplat Anei?

Ce a făcut Ana?

Cum credeți că se simte Ana în această
situație?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caz 3
Ce a încercat să facă Alina?

Ce i s-a întâmplat?

Cum credeți că se simte Alina în această
situație?
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Anexe
Fișa 3 (notițe pentru profesor)
Dacă ești hărțuit online:
Ignoră mesajele sau comentariile răutăcioase!
Evită să răspunzi negativ atunci când ești provocat(ă) să o faci!
Raportează către administratorii rețelelor conturile false, postările, imaginile sau video-urile care au scopul să te jignească și intimideze!
Folosește doar fraze pozitive sau neutre în discuția cu cineva care încearcă să te jignească online!
Salvează mesajele sau comentariile prin care ești amenințat(ă) sau intimidat(ă). Ar putea fi nevoie de ele în cazul în care persoana care
hărțuiește ajunge prea departe sau devine insistentă.
 Povestește despre cele întâmplate unei persoane de încredere: unui prieten sau unei prietene de încredere, părinților, rudelor,
dirigintei/dirigintelui!
 Cere ajutor sau vorbește cu un consultant pe platforma www.siguronline.md.






Dacă observi că un/o coleg(ă) este hărțuit(ă) în mediul online:







Nu distribui fotografii sau video-uri care jignesc sau iau în derâdere!
Nu comenta postările care jignesc!
Raportează comentariile, fotografiile sau video-urile care intimidează sau jignesc pe cineva!
Povestește unui profesor despre cele întâmplate! Copilul care este hărțuit ar putea să nu aibă curaj să o facă.
Oferă suport și fii prietenos cu colegul/colega care este hărțuit(ă)!
Cere ajutor sau vorbește cu un consultant pe platforma www.siguronline!

Dacă ai jignit sau ai făcut glume pe seama cuiva în mediul online:






Încearcă să găsești cuvântul pentru ceea ce crezi că ar simți persoana pe care ai ofensat-o.
Încetează să trimiți sau postezi mesaje și comentarii răutăcioase.
Șterge cuvintele răutăcioase sau neplăcute pe care crezi că le-ai scris cuiva.
Cere-ți scuze de la persoana pe care crezi că ai ofensat-o.
Cere ajutor sau vorbește cu un consultant pe platforma www.siguronline.md
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Fișa 4
Eu știu că:

1. Cyberbullying-ul este…
a) O bună modalitate de distracție.
b) Un fenomen negativ, care trebuie oprit.
c) Exprimarea părerilor proprii în mediul online.
2. Se întâmplă ca oamenii să fie hărțuiți online, deoarece…
a) Publică tot felul de prostii în rețele sociale și nu setează parametrii de
confidențialitate.
b) Au puțini prieteni și se comportă urât în viața reală.
c) Oricui i se poate întâmpla. Nu există o cauză de ce oamenii devin victime ale
hărțuirii online.
3. Un hărțuitor este...
a) O persoană care are nevoie de atenție.
b) O persoană care este foarte populară.
c) Orice persoană care scrie ceva urât sau neplăcut în adresa cuiva, îl
tachinează, îl înjosește în repetate rânduri.
4. Dacă sunt hărțuit online, eu…
a) Mă apăr. Răspund cu aceleași cuvinte și comentarii.
b) Povestesc profesorilor și părinților despre aceasta.
c) Nu reacționez la mesajele și comentariile agresive.
5. A cere ajutorul unui adult de încredere când sunt hărțuit online, înseamnă…
a) A fi vulnerabil și a nu ști cum să te descurci.
b) A da dovadă de curaj și responsabilitate.
c) A nu rezolva nimic. Adulții doar încurcă când copiii au probleme între ei.
6. Dacă am scris în trecut cuiva comentarii răutăcioase la fotografii, iar alți câțiva
prieteni s-au alăturat.
a) Nu am făcut nimic rău. A fost doar o glumă.
b) Mi-am cerut scuze de la persoana căreia i-am scris.
c) Am rugat prietenii să înceteze să mai scrie. Îmi părea rău.
7. Dacă am văzut fotografiile colegei mele prelucrate într-un program care le face
haioase și acum toți râd de ea.
a) Îmi părea rău de ea. Nu o pot ajuta.
b) Voi scrie un mesaj colegului să înceteze.
c) Voi povesti dirigintei despre situația creată.
8. Dacă povestesc dirigintelui sau unui profesor că am observat că un coleg/o
colegă este hărțuit/hărțuită online, înseamnă că…
a) Sunt un turnător/o turnătoare.
b) Mă bag în treburile altor oameni.
c) Ajut colegul/colega să ceară ajutor.
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