Anexa 1

Notițe pentru profesor
 Este amuzant să scrii comentarii răutăcioase la fotografiile prietenilor din rețea.
Fiecare comentariu răutăcios poate fi foarte neplăcut pentru persoana căreia îi este adresat. Un
astfel de comentariu poate deveni motiv de glumă pentru altcineva. Odată ce scriem ceva în
mediul online, nu mai putem controla ce se va întâmpla cu cele scrise.
 Fiecare are dreptul să-și expună în public părerea despre o altă persoană. Chiar și
în mediul online.
Părerile oamenilor sunt foarte diferite și personale. Nu este corect să ne exprimăm păreri care
pot afecta imaginea unei alte persoane. În mediul online oamenii pot ajunge la certuri și insulte
foarte grave atunci când vorbesc despre păreri diferite. În mediul offline (adică în realitate)
oamenii pot folosi aceste păreri scrise pentru a tachina, jigni, ofensa persoana dată.
 Se va introduce o lege care interzice scrierea mesajelor sau comentariilor de la adrese
anonime.
Nu se știe dacă vor exista astfel de legi, dar este foarte incorect și nepoliticos de a scrie mesaje
oamenilor de la adrese anonime. Orice mesaj anonim poate crea o stare de disconfort și
nesiguranță. Un mesaj anonim poate incomoda, deranja și speria.
 Nu este nimic grav dacă, printr-un program special, adaug fotografia feței unei
colege care niciodată nu se supără, la fotografia corpului unui fotomodel în lenjerie,
apoi public imaginea într-un grup închis al clasei noastre. Vom râde cu toții, apoi voi
șterge.
Fotografiile altor oameni sunt materiale care conțin date cu caracter personal. Nimeni nu are
dreptul să le folosească după bunul plac, fără a avea acordul acelor persoane. Dacă este vorba
de copii, fără a avea acordul părinților acelor copii. Chiar dacă o fotografie haioasă va fi
publicată într-un grup închis, nu există nicio siguranță că altcineva din grup nu o va descărca
și apoi publica în altă parte. Această fotografie poate servi ca material pentru glume. Persoana
din fotografie riscă să fie hărțuită atât în mediul online, cât și la școală.
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