Fișa 1
Exemplul 1 (postare Instagram)

100 views
happykaty Hey, fetelor… ;) Ce ziceți? E tare? ;) (diferite emoji)
ilinka15 love ;)
vickyheart serios? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr… ar fi funny așa un clovn în școală…
catalina.catalina happykaty dacă ai avea 10% din frumusețea fetei, poate și ți-ar
merge… LOL
ciorijinna maine vii cu peruca? vrei atentie?
vickheart facem noi peruca dacă tare vrei? LOL
ciorijinna
vickyheart happykaty m-am răzgândit… ne vreu să te văd așa… nicicum nu vreu să te
văd în școală…
Notă: Au urmat și alte comentarii răutăcioase.
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Exemplul 2 (postare Facebook)
Eugen Botnaru
1h
Azi am câștigat meciul! Suntem campioni! Acum ne odihnim!

15
Serj F Cu așa ghete ai câștigat meciul?
Ivan K Eu îs curios pe care deal au câștigat?
Serj F Și cu cine ai jucat, mă?
Ivan K Serj F cu cei care au dat like … emoji..
Ivan K Eugen Botnaru, șorții nu-i arați? Sau ai jucat fără?
Serj F LOL

Ivan K Football performance (emoji)

35

Serj F Revenim. To be continued ;)

Notă: Ziua următoare au urmat încă 17 comentarii jignitoare de

la utilizatorii Serj R și Ivan K

Exemplul 3 Facebook (Messenger)
User Ți-am cerut follow in Insta. De ce ai respins?
Tatiana R De ce mă urmărești? Ce vrei?
User Nu vreu să te văd în școala mea
Tatiana R Te voi bloca și aici…
User Oricum te voi găsi…
Tatiana R Nu mă mai deranja, te rog
User Am făcut foto cu tine. Le voi arăta la toată școala…
Notă: Tatiana R. a primit și alte mesaje cu amenințări pe alte rețele sociale. Utilizatori anonimi
au postat și comentarii cu limbaj necenzurat la unele fotografii ale Tatianei R.
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Fișa 2
Ana este elevă în clasa a IX-a. Este mereu veselă și foarte activă. La școală este implicată în
multe activități extra-curriculare, iar în timpul liber face voluntariat. Îi place tot ce face. Își
dorește mult să călătorească în diferite țări și să cunoască cât mai mulți oameni.
Într-o zi, Ana primește o cerere de Follow în Instagram de la un oarecare Vlad B. urmărit de 400
persoane. Ana îl acceptă. Mai mult din curiozitate. Peste 2 ore primește un mesaj de la acest
Vlad B.: „Salut, baby. Cf?”. Fata hotărăște să-i răspundă mai târziu pentru că era ocupată în
acel moment. Peste 2 ore când a verificat telefonul, a văzut alte 15 mesaje prin care Vlad B. o
numește cu cuvinte urâte pentru că l-a ignorat. Ana hotărăște să blocheze utilizatorul Vald B.
care o deranjează.
A doua zi, Ana începe a primi mesaje prin Messenger de la un necunoscut. Un oarecare Mister
X. Acesta îi scrie că o va pedepsi pentru că a procedat urât cu un băiat cumsecade. Ana își dă
seama că este vorba de Vlad B. și îl blochează și aici.
Ana își continuă viața și activitățile obișnuite, practic uitând de incidentele neplăcute din online.
La școală însă observă că ceva nu este în regulă. Mulți colegi au început să o ignore. La o
pauză, o colegă de școală din clasa paralelă îi spune în treacăt: „Nu am crezut că ești așa
proastă!” Ana devine neliniștită și nu înțelege ce se întâmplă. În fiecare zi, la școală i se aruncă
cuvinte din cele mai urâte. Anei îi este tot mai neplăcut să vină la școală.
Peste o săptămână, Maria, o colegă de clasă, îi spune că a primit un mesaj de la cineva care
pretinde că este Ana și are chiar o poză a sa la imaginea de profil. Maria îi spune Anei că în
acel mesaj era un link pe care îl presupunea a fi un spam. După ce vorbește mai mult cu Maria,
Ana află că foarte mulți colegi au primit cereri de prietenie, mesaje ofensatoare chiar și cu limbaj
necenzurat de la un utilizator cu numele său. Ana încearcă să explice colegilor că nu este ea
care a făcut acest lucru. Nimeni nu o crede. Cineva o întreabă ce va spune profesoarei de
matematică când o va vedea. Ana își dă seama că Vlad B. a scris din numele său și
profesorilor. Cine știe încă cui a mai scris. A doua zi Ana refuză să mai vină la școală. Îi este
frică să se întâlnească cu oameni pe care îi cunoaște. Nu știe cum să procedeze în continuare.
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Fișa 3 Listă de verificare (Checklist)

Fac față cyberbullying-ului!
o Știu că siguranța online este despre comportamentele mele
online și comportamentele altor utilizatori care mă vizează.
o Înțeleg că am tot dreptul să postez ceea ce-mi place pe
pagina mea, dar mă opresc 30 secunde și analizez ce reacții
ar putea stârni postarea mea.
o Reacționez calm la un comentariu sau mesaj răutăcios.
o Șterg comentariile și mesajele răutăcioase. Blochez
utilizatorii răutăcioși.
o Dacă primesc mesaje agresive sau amenințări, înțeleg că
este o situație mai gravă. Salvez drept dovadă aceste
mesaje.
o Dacă hărțuitorii sunt colegii mei, le spun foarte calm să
înceteze.
o Consider că este dreptul fiecărui utilizator să ceară ajutor în
cazurile în care este hărțuit online.
o Refuz rolul de spectator în situațiile de hărțuire. Raportez
administratorilor de platforme sociale postările jignitoare sau
agresive.
o Știu că pot cere oricând sfatul și ajutorul consultantului pe
www.siguronline.md.
o Povestesc unui adult/profesor de încredere dacă sunt
hărțuit(ă) online.
o Povestesc unui adult/profesor de încredere dacă un/o
coleg(ă) este hărțuit(ă) online.
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