Anexa 3

Testul meu despre cyberbullying
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. Am scris în trecut cuiva comentarii răutăcioase la fotografii. Câțiva prieteni s-au
alăturat. Am continuat să scriem pe parcursul întregului an școlar.
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. Am văzut fotografiile colegei mele prelucrate într-un program care le face haioase. Erau
postate de alt coleg pe pagina sa de Facebook. 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 care are mai puțin curaj pentru a cere ajutor.
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