Anexa 5

Test de autoevaluare
Sunt precaut online! Sunt în siguranță offline!
1.
a)
b)
c)

Îți place să cunoști oameni noi. Accepți întâlnirile offline cu prieteni virtuali.
Nu mă văd niciodată offline cu prieteni cu care am comunicat un timp în mediul online.
Mă văd doar cu prietenii pe care îi cunosc foarte bine și pe care îi cunosc părinții mei.
Dacă vorbesc cu cineva online, este bine să îl cunosc și offline.

2. Pun niște condiții prietenului din mediul online cu care planific să mă văd offline.
a) Merg la întâlnire cu un prieten și anunț părinții.
b) Aleg eu ora și locul unde urmează să ne întâlnim.
c) Nu pun nicio condiție. Accept ce-mi propune acesta.
3. Atunci când văd că la întâlnirea offline vine o altă persoană decât cea pe care o cunosc
din mediul online, întreprind anumite acțiuni.
a) Plec imediat, fiindcă ar putea fi o persoană cu intenții răuvoitoare.
b) Îi pun întrebarea de ce m-a mințit și spun că voi fi nevoit/nevoită să anunț
părinții/îngrijitorii mei.
c) Nu fac nimic. Vorbesc cu persoana care vine la întâlnire, indiferent dacă o cunosc sau
nu.
4. Atunci când persoana pe care am cunoscut-o în mediul online îmi pare foarte stranie la
întâlnirea offline…
a) Refuz să mă mai văd încă o dată cu ea.
b) Cer sfatul apropiaților mei (părinți, rude, îngrijitori, prieteni).
c) Îi mai dau o șansă pentru o altă întâlnire. Prima impresie este întotdeauna greșită.
5. La întâlnirea offline primesc cadouri din partea prietenilor mei care sunt mai mari ca
mine. Ei își pot permite să facă astfel de gesturi darnice.
a) Nu mă las tentat/tentată de o propunere sau un cadou scump din partea celor pe care iam cunoscut în mediul online.
b) Povestesc părinților/îngrijitorilor mei că cineva adult mi-a propus un cadou.
c) Mă văd la întâlnirea offline și primesc cadoul. Nu eu l-am cerut.
Răspunsuri
1. Ai adunat mai mulți de a. Ești foarte precaut în mediul online. Știi despre situațiile
neplăcute și pericolele care ți se pot întâmpla dacă accepți întâlniri offline cu persoane cu
care ai comunicat un timp în mediul online. Ești în siguranță offline!
2. Ai adunat mai mulți de b. Ești precaut și știi să ceri ajutor. Poți ajuta și pe alții care nu
cunosc nimic despre întâlnirile offline cu prieteni din mediul online. Vei primi sfaturi bune
de la oamenii în care ai încredere, fiindcă ai încredere în ei și le povestești despre tot ce tear face să te simți nesigur. Știi cum să fii sigur offline!
3. Ai adunat mai mulți de c. Accepți situații riscante pentru tine. Nu iei nicio măsură de
protecție offline și oameni cu intenții rele ar putea să te indispună, să te mintă, să te trateze
urât. Nu ești precaut online! Nu ești în siguranță offline!
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