Anexa 2

 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 ia povestit despre aceasta prietenei sale Elena.
 Eugen este pasionat de jocurile online. În mediul online el face parte din diverse
grupuri, unde copiii din orașe diferite sunt înregistrați în anumite jocuri de grup. În joc
sunt active chat-urile, adică discuțiile publice între jucători. De câteva zile la adresa lui
Eugen se scriu cuvinte urâte și sunt trimise animații înfiorătoare, însoțite de textul:
„Acesta ești tu!”. Câțiva dintre jucători îi cer lui Eugen să părăsească jocul. Un coleg
de clasă de-al lui Eugen face parte de asemenea din acel grup. El vede tot ce se
întâmplă. El nu-i scrie nimic rău lui Eugen.
 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 de socializare 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?!”
 Ion locuiește cu mătușa sa. Părinții sunt plecați peste hotare la muncă. Într-o zi băiatul
s-a certat cu un coleg din clasa paralelă. Acesta a dorit să facă o glumă și a scris într-un
grup public al școlii cuvintele: „De la Ion R. din clasa a VII B au fugit și părinții!”
Mulți elevi din școală au început a face glume pe marginea acestui comentariu și au
scris lucruri urâte despre Ion, pe care probabil nici nu îl cunoșteau personal. Ion citește
deja de mai mult timp toate aceste cuvinte răutăcioase. Nu mai vrea să meargă la lecții.
Crede că toți îl vor arăta cu degetul.
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