Anexa 2

Notițe pentru profesor
1. Un băiat/o fată foarte drăguț/drăguță îmi propune să ne împrietenim pe Facebook.
În rețelele sociale deseori se întâmplă ca oameni necunoscuți să vă trimită cereri de adăugare a
lor în lista voastră de contacte. Uneori acești oameni doar măresc numărul vostru de contacte
și nu comunicați niciodată cu ei, alteori ei vă scriu primii sau voi singuri hotărâți să le scrieți.
Înainte de a accepta un nou contact în lista voastră, analizați-i atent profilul și prietenii. Vedeți
dacă aveți cunoștințe comune și întrebați-le dacă ele cunosc persoana dată. Voi decideți dacă
acceptați sau nu în lista de contacte o persoană care vă pare drăguță sau, din contra, dubioasă.
2. Un bărbat necunoscut îmi scrie că ar vrea să comunicăm.
Adulții cu care de obicei comunicați sunt cei pe care îi cunoașteți în viața reală – părinți, rude,
profesori, vecini etc. Atunci când un adult necunoscut vă identifică în spațiul online și vă scrie
mesaje, trebuie să le spuneți despre aceasta părinților sau profesorilor. Un adult necunoscut
care vrea sau insistă să comunice în mediul online cu un copil poate avea intenții răuvoitoare
față de acest copil.
3. Un partener de joc online îmi propune să ne întâlnim într-un weekend.
Jocurile online reprezintă o platformă pentru a face cunoștință cu alți jucători, care pot fi
persoane din altă localitate sau chiar țară. Cât de bine cunoașteți persoana care vă propune să
vă vedeți? Este această persoană un copil de vârsta voastră? În afara chat-ului din jocuri, ați
mai vorbit și prin alte mijloace (telefon, camera web, rețele sociale)? O persoană despre care
nu știți nimic, în afară de ceea ce discutați în timpul jocurilor, poate fi altcineva în realitate.
Orice hotărâre ați lua, povestiți părinților sau unui adult în care aveți încredere. Atunci când
ieșiți la o astfel de întâlnire, neapărat cineva trebuie să fie la curent.
4. Am întâlnit într-o rețea socială un prieten care mă înțelege cel mai bine. Îmi scrie că ar
vrea să ne vedem și în realitate.
În spațiul virtual uneori este mai ușor de a avea păreri bune despre o persoană decât în viața
reală, atâta timp cât această persoană scrie lucruri plăcute și frumoase. Nu cunoașteți
comportamentul acestei persoane în situații reale din viață. Nu cunoașteți cât de bine v-ați
înțelege cu această persoană dacă ați vorbi față în față. S-ar putea ca cel/cea care vă scrie să fie
cu totul altă persoană în viața reală.
5. Un prieten foarte bun din mediul online pe care nu îl cunosc personal a promis că
îmi va face cadou un telefon mai performant ca să putem comunica și atunci când
sunt la școală. Vrea să ne întâlnim să-mi dea telefonul.
O persoană care propune cadouri tentante sau scumpe poate fi o persoană cu intenții
răuvoitoare. Cunoașteți alți adolescenți, care oferă pur și simplu cadouri scumpe semenilor săi?
Voi când vreți să dăruiți ceva altcuiva, de obicei cereți permisiunea părinților sau bani pentru
un anumit cadou. De unde ar avea acest adolescent bani pentru un telefon performant? Dacă
acest prieten este un adult, trebuie să fiți vigilenți și să le povestiți părinților.
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