Anexa 1

Reputația mea online
Notițe pentru profesor. Răspunsuri corecte
Întrebarea 1
Un Nickname haios uneori poate stârni glumele altor utilizatori online. Copilul cu un astfel de
Nickname poate deveni ușor victima hărțuirii online. Hărțuirea poate trece și în mediul real.
Un Nickname, care nu reprezintă decât un nume fals sau un nume furat (de exemplu, de actori,
cântăreți, sportivi etc.), poate face alți utilizatori răuvoitori să acosteze online un copil, să-i
scrie mesaje sau comentarii indecente.
Întrebarea 2
Este foarte important de memorat că Internetul nu are butonul Ștergere. Adică tot ce este
publicat de o persoană poate fi ușor copiat, republicat sau distribuit de altcineva. O fotografie
în care cineva este îmbrăcat sumar sau poartă doar lenjerie poate primi aprecieri și comentarii
mai puțin decente. Persoane răuvoitoare pot posta comentarii sau trimite mesaje cu conotații
sexuale. Fotografia poate fi ușor copiată, republicată sau distribuită părinților sau profesorilor,
ceea ce ar crea anumite probleme legate de reputație și imagine, ar afecta relațiile cu alți
oameni. Adică un utilizator care publică o astfel de fotografie poate deveni ușor victima
hărțuirii în mediul online. Fotografia poate fi folosită de persoane răuvoitoare în scop de șantaj
sau amenințare.
Întrebarea 3
Cuvintele folosite de cineva vorbesc foarte mult despre această persoană. Dacă cineva scrie
cuvinte urâte sau folosește un vocabular licențios/indecent, poate fi văzut ca o persoană
nepoliticoasă care nu respectă alți utilizatori. Acest lucru ar putea stârni comentarii sau chiar
incita o situație de hărțuire. Tot ce este scris și publicat poate fi ușor copiat, republicat sau chiar
distribuit. Mesajele și comentariile mai puțin decente pot fi citite cu ușurință de părinți, rude,
profesori sau alte persoane.
Întrebarea 4
În primul rând, locurile pe care cineva le frecventează fac o impresie generală despre acel om.
O persoană răuvoitoare, care află din postări locurile pe care le frecventează un copil, poate
ușor găsi acest copil pentru a-i face un rău. De exemplu, poate frecventa aceleași locuri pentru
a se apropia mai mult de acest copil, apoi să-i facă rău.
Întrebarea 5
Uneori dorim să spunem lumii întregi cum ne simțim și ce ni s-a întâmplat. Deseori în rețele
sociale unii utilizatori postează mesaje de tipul: Totul este rău! Sunt trist și singur! Îmi urăsc
vecinii/părinții/ colegii/ etc. Unii postează astfel de mesaje pentru a le spune și prietenilor din
rețea cum se simt, alții pentru a atrage atenția cuiva și a primi încurajări, iar cineva doar pentru
că asta a simțit la acel moment. Este important de memorat că persoane răuvoitoare se pot
folosi de faptul că la un anumit moment un copil este mai vulnerabil și trist pentru a intra în
contact cu el, a cere mai multă informație despre el, a-i cere fotografii, minte că ar dori să-l
încurajeze.
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