Pentru profesorii de la școală - Pentru clasele 5-6
Date generale

Tipul şcolii:
Durata lecţiei:
Condiţii necesare:

toate tipurile de şcoli
6 ore de câte 45 de minute
o sală de clasă suficient de mare pentru munca în echipe mici, calculator,
proiector, eventual acces la internet şi clipuri video

Motivele abordării acestei teme
„Tinerii nu realizează de multe ori, ce prejudicii pot aduce prin publicarea unui montaj de poze sau videouri, sau
ce sentimente pot provoca victimelor prin publicarea unor anunţuri injurioase sau ameninţătoare. Pentru ei este
doar o formă de glumă, prin care se răzbună pe un profesor pentru o notă proastă sau supără un coleg.
— Sursa:: www.klicksafe.de
Copiii şi tinerii noştri folosesc cu interes oferta crescătoare de mijloace digitale, astfel incât nu-şi mai pot imagina viaţa de zi cu zi fără ele. Deşi aceste
mijloace oferă şi multe aspecte pozitive şi utile, ascund în acelaşi timp şi multe pericole. Bucuria dată de simplitatea şi viteza schimbului de informaţii
şi răspândirea lor, de faptul, că suntem intotdeauna accesibili, se opune aspectului grav al hărţuirii online, care apare tocmai datorită posibilităţilor
pozitive create.
Această lecţie a fost elaborată pentru a preveni asemenea fenomene.
Datorită acestei lecţii care este ancorată în realitate şi în mediul copiilor/tinerilor, elevii au posibilitatea să înţeleagă tema hărţuirii pe internet. Cu
ajutorul unor exerciţii simple şi concrete echipele se confruntă cu aspecte şi perspective diferite ale acestei teme. Elevii învaţă deasemenea diferite
modalităţi de acţionare şi reacţionare, precum şi reguli care îi pot ajuta în viaţa de zi cu zi.

Informaţii generale despre hărţuirea în spaţiul virtual
Prin hărţuire în spaţiul virtual (se mai foloseşte şi termenul
de Cyber-bullying, ş.a.) se înţelege jignirea, ameninţarea,
batjocura şi înjosirea altora cu premeditare cu ajutorul unor
mijloace moderne de comunicare - deobicei pe o durată
îndelungată de timp.
Acest tip de hărţuire are loc pe internet (de ex. prin Emailuri, Messenger precum ICQ, reţele de socializare sau
prin videouri pe anumite portaluri), pe celular ( de ex. prin
mesaje/SMSuri sau apeluri repetate supărătoare). Făptaşul numit şi bully - acţionează deobicei anonim, aşa încât
victima să nu ştie cine este în spatele atacurilor.
Când vine vorba de hărţuirea copiilor sau tinerilor în spaţiul
virtual, victimele şi făptaşii se cunosc din viaţa „reală". De
regulă, victimele presupun deja cine sunt agresorii. Acest tip
de hărţuire provine din mediul înconjurător al elevilor şcoala, cartierul, satul sau comunitatea etnică, de care
aparţin victimele. Cazurile, în care un străin a fost făptaşul
sunt foarte rare.

Principalele diferenţe faţă de hărţuirea „clasică face to face"
Cyberbullyingul este un atac asupra vieţii personale a victimei - un atac care
durează 24 de ore din 24 şi care nu se sfârşeşte la uşa victimei (în afara cazului,
că nu se întrebuinţează aşa numitele mijloace moderne de comunicare).
Răspândirea informaţiei este greu ţinut în frâu, datorită multitudinii şi vitezei
mijloacelor de comunicare moderne.
Făptaşii, aşa numiţii „cyber-bullies", pot acţiona fără a fi recunoscuţi şi se cred în
siguranţă datorită acestui anonimat. De multe ori identitea lor falsă nu are nimic
comun cu realitatea.
Vârsta, precum şi înfăţişarea postată nu sunt criterii de luat în seamă.
Cybermobbing poate avea loc între elevi de aceeaşi vârsta (colegi), sau între
persoane de diferite vârste (elev-profesor).
Există şi posibilitatea unei hărţuiri neintenţionate, prin care făptaşul nu
realizează în întregime urmările grave asupra victimei. Gravitatea urmărilor nu
este întotdeauna evidentă pentru făptaş.

Cauzele şi motivele hărţuirii în spaţiul virtual
Declanşatorul şi motivele hărţuirii în spaţiul virtual pot fi foarte diferite.
De cele mai multe ori există în prealabil o poveste mai lungă legată de
cei implicaţi. Hărţuirea poate fi şi urmarea unei comunicări defectuoase
sau a lipsei de empatie.
Descărcarea (Un ventil pentru agresiuni acumulate)
Recunoaştere (de ex. pentru a fi considerat „cool")
Demonstraţia puterii (pentru a arăta cine e şeful)
Frica (Frica de eşec sau frica de a deveni însuşi o victimă)
Plictiseala (Lipsa unor activităţi satisfăcătoare în timpul liber)
Întărirea sentimentului de comunitate (pentru a aparţine unui
grup după deviza: „împreună suntem puternici")
conflicte interetnice
conflicte în colectivul clasei („Tocilarii" nu sunt scutiţi de
batjocură nici în afara sălii de clasă)
schimbarea prieteniilor (foste prietene bune devin rivale)
Colectivul clasei se schimbă (colegi de clasă noi, o nouă
compoziţie a clasei)
Publicarea nedorită a unor informaţii personale (Copiii şi
tinerii nu cunosc de multe ori repercusiunile acţiunilor lor. De multe
ori publică detaliile personale sau pozele/videourile altor persoane
care rămân într-un sertar fără a avea intenţii răutăcioase. )
(vezi: www.klicksafe.de)

Date exacte despre hărţuirea în spaţiul virtual
Date reprezentative despre frecvenţa cazurilor de hărţuire în spaţiul virtual dintr-un studiu german JIM şi intervievarea online a unor copii din UE (studiu
european).

Hărţuirea (Cybermobbing) în Germania
Studiu JIM al Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (2013)
din 1998 cercetări importante asupra folosirii mass-mediei şi a informaţiilor de către tineri cu vârste între 12 şi 19 ani
Date legate de hărţuirea în spaţiul virtual:
12% din tinerii utilizatori de internet au recunoscut că s-a publicat pe seama lor lucruri greşite sau jignitoare ( câte 16% din segmentul de
vârstă între 14-15 şi 16-17 ani, 20% tineri din şcoli profesionale, 17% din filiera tehnică sau tehnologică şi 7% din licee teoretice).
La 12,5% dintre ei nu li s-a cerut permisiunea în prealabil pentru a publica poze şi videouri penibile sau jignitoare la adresa lor.
La 32 % dintre ei s-a întâmplat măcar o dată să fie hărţuiţi prin intermediul telefonului sau internetului de persoane din cercul lor de
prieteni ( copii între 12-13 ani: 14%, tineri între 14-15 ani: 31%, între 16-17 ani 35% şi între 18-19 ani: 32% ).
23 % din cei intervievaţi au afirmat că cunosc persoane din cercul lor de prieteni, care au fost cel puţin o dată hărţuiţi pe internet.
7% din utilizatorii tineri de internet au fost ei însuşi victimele Cybermobbing (între 12-13 ani: 5%, între 14-15 ani: 9%, între 16-17 ani: 8%,
între 18-19 ani: 5%). Victimele au fost mai mult fetele (9%) decât băieţii (5%).

Cunoşti pe cineva din cercul tău de prieteni care a fost hărţuit vreodată la telefon sau pe internet?

Unde?
într-o comunitate (pe internet): 23 %
În Chat: 6%
prin telefon: 5%
în forumuri: 2%
altundeva: 1%
— Sursa: JIM 2013, informaţii date în procente
Tineret, informaţie, (multi-)media. Un studiu de bază a utilizării mass-mediei de către tineri între 12 şi 19 ani din Germania. Publ. de
Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, 2013.
www.mpfs.de

Hărţuirea în spaţiul virtual în context european
Copii din UE - un studiu online
Intervievarea a 25.000 de copii şi adolescenţi europeni cu vârste cuprinse între 9 - 16 ani despre experienţele lor legate de hărţuirea online.
6 procent din copiii şi adolescenţii intervievaţi confirmă, că au fostvictimă sau agresor într-o hărţuire în spaţiul virtual în ultimele 12
luni.

Hărţuirea online şi offline într-o comparaţie europeană
Ţările UE (%)

Hărţuirea

Hărţuirea în spaţiul virtual

Întrebare: S-a comportat cineva în ultimele 12 luni agresiv sau jignitor cu tine? S-a întâmplat aceasta cândva în ultimele 12 luni pe
internet? Baza: Toţi copiii, care utilizează internetul ( Copiii online din UE)
— Sursa: www.klicksafe.de

Obiective educaţionale

Elevii şi elevele
... sunt sensibilizaţi pentru tema "Hărţuirea în spaţiul virtual".
Fac cunoştiinţă pe cale emoţională cu diferite aspecte ale hărţuirii în spaţiul virtual
Dobândesc cunoştiinţe şi competenţe legate de utilizarea mass-mediei (siguranţa
în internet, comportament online corespunzător)
Dobândesc cunoştiinţe despre formele hărţuirii în spaţiul virtual , răspândirea ei şi
urmările pentru şcoală şi mediul familial.
Exersează strategii de a face faţă fenomenului de hărţuire în spaţiul virtual
Elaborează reguli de comportament pentru victime şi colegii lor
Învaţă importanţa unor atitudini, precum stima de sine, empatia şi respectul
Fac cunoştiinţă cu aspectele legale ale acestei infracţiuni.

Planul lecţiei
Lecţia 1 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi cum
trebuie să activeze)

Tema/
Predarea

Reacţia
aşteptată la
elevi

Activităţile
cadrului didactic

Durata

Conţinuturi (ce transmitem?)

Forma socială

Înaintea
începerii
lecţiei

2-3
min.

Prezentarea temei

Predare frontală

Receptarea
pozitivă
până la
emoţională a
unei teme de
actualitate

Prezentarea

Explicarea
noţiunii
de
hărţuire
în spaţiul
virtual

10
min.

Explicarea noţiunii cu ajutorul unei
imagini pe tablă
Pentru aceasta se va desena un
nor pe tablă, în care se va trece
noţiunea hărţuire în spaţiul
virtual. Elevii concep un MindMap cu ajutorul unui
Brainstorming.

Discuţie cu
clasa
Imagine pe
tablă/ MindMap/
Brainstorming

Răspunsuri
posibile:
a jigni, a
ameninţa, a
izola, a
umili,
internetul,
celularul/
smartphone,
a posta
poze/ videouri, reţele de
socializare

Întrebări
ajutătoare:
→ Unde şi cum se
intâmplă?

Diferenţa
dintre
hărţuire
<>
hărţuire
în spaţiul
virtual

5-10
min.

Elevii compară hărţuirea clasică
(face to face) cu cea în spaţiul
virtual şi găsesc diferenţele

Discuţie cu clasa

Elevii cunosc
mai multe
exemple şi
detalii ale
fenomenului
decât ar fi
crezut cadrul
didactic

Cadrul didactic
ascultă cu
empatie relatările
elevilor

Film ca
exemplu

5-10
min.

Toţi urmăresc un video ca
exemplu:

un video

massmedia/
materiale

tablă
eventual
o fişă cu
informaţii

Cadrul didactic
arată video-ul

calculator,
proiector,
videoclip

Evidenţierea
laturii emoţionale
ale filmului.
Conducerea
discuţiei prin
întrebări
punctuale despre
cauzele,
consecinţele şi
reacţiile

eventual
scris pe
tablă

Sfat: Verificaţi în prealabil dacă
videoclipul mai este de actualitate - s-ar
putea ca filmuleţul propus să nu mai fie
accesibil online!

Filmuleţul: „Arată respect Opreşte hărţuirea în spaţiul
virtual!"/ „Zeig Respekt - Stopp
Cybermobbing!“
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
alternativ: „Apără-te de
hărţuirea în spaţiul virtual"/
„Wehr dich gegen
Cybermobbing“
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
„ Nina cercetează - hărţuirea în
spaţiul virtual"/ „Nina hackt
nach-Cybermobbing“
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Opriţi hărţuirea în spaţiul
virtual!!!
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

analiza
filmului

15
min.

Prelucrarea conţinutului filmului:
Ce declanşează fenomenul de
hărţuire în spaţiul virtual, care
sunt urmările şi reacţiile celor
implicaţi

Discuţie cu clasa

jigniri
constante
izolarea,
gânduri
de suicid

Tema/
Predarea

Durata

Conţinuturi (ce transmitem?)

Forma socială

provocate de
Sfaturi metodice ( cine şi cum
hărţuirea în
trebuie să activeze)
spaţiul virtual
atât la victime şi
Reacţia
bystander-i/
aşteptată la
Activităţile
martori.
elevi
cadrului didactic

massmedia/
materiale

Lecţia 2 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie să
activeze)
Conţinuturi (ce
transmitem?)

Forma
socială

Reacţia aşteptată la
elevi

Activităţile
cadrului didactic

5 min.

Recapitularea celor mai
importante idei din I.
unitate ( mai ales
explicarea noţiunii)

Discuţie cu
clasa

participare activă

Conducerea
discuţiei cu
întrebări
punctuale

propriile
experienţe ale
elevilor

5 min.

Elevii sunt întrebaţi
despre propriile
experienţe şi rugaţi să
detalieze acele
întâmplări

Discuţie cu
clasa

Emoţionalitate şi
nesiguranţă,
disponibilitate mare
de a povesti

Faza de
pregătire 1
Dezvoltarea
capacităţilor de
acţionare a
celor implicaţi
şi a martorilor
(bystander)

20
min.

Se găsesc împreună
posibilităţi de
reacţionare pentru
implicaţi şi pentru
bystanderi (colegi)

Discuţie în
picioare cu
ajutorul
afirmaţiilor
elevilor

Elevii trbuie să se
poziţioneze în spaţiu
în funcţie de părerea
lor ( alegând partea
stângă sau dreaptă a
frânghiei)

Aspecte juridice

15
min.

elevii trebuie să afle
care sunt aspectele
legale ale problemei.
Prima dată prin
presupuneri, apoi prin
citirea drepturilor şi a
încălcării lor.

munca pe
echipe, fişă,
alternativ: o
juristă
răspunde la
întrebări.

Tema/ Predarea

Durata

Recapitulare

nesiguranţa,
nerecunoaştrea
unei fapte rele
constatări
uluitoare

Accentuarea
laturii
emoţionale a
filmului
Medierea
empatiei

mass-media/
materiale

experienţele
proprii ale
elevilor

Cadrul didactic
introduce cu
ajutorul
afirmaţiilor
următorul
procedeu:
Elevii trebuie
să se decidă
Elevii trebuie
să-şi exprime
opinia

O frânghie
şi unele
afirmaţii

→ Este permis
acest lucru?

folie /
proiector /
fişă

Lămurirea
întrebărilor legate
de aspectele
juridice: ce este o
infracţiune, dreptul
la imaginea
personală etc.

Prin lămurirea
aspectelor
juridice se
intensifică
discuţia în
clasă
Cadrul didactic
conduce
munca pe
echipe

→ acest exerciţiu va fi continuat în unitatea a treia

Lecţia 3 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie
să activeze)
Tema/
Predarea

Durata

Conţinuturi (ce transmitem?)

Aspecte
juridice

Forma socială

Reacţia aşteptată
la elevi

Activităţile
cadrului didactic

massmedia/
materiale

→ continuarea exerciţiului din unitatea a doua
15
min.

elevii trebuie să afle care sunt
aspectele legale ale problemei.
Prima dată prin presupuneri, apoi
prin citirea drepturilor şi a încălcării
lor.

munca pe
echipe, fişă,
alternativ: o
juristă
răspunde la
întrebări.

nesiguranţa,
nerecunoaştrea
unei fapte rele
constatări
uluitoare

→ Este permis
acest lucru?
Lămurirea

folie /
proiector
/ fişă

întrebărilor legate
de aspectele
juridice: ce este o
infracţiune, dreptul
la imaginea
personală etc.

Prin lămurirea
aspectelor
juridice se
intensifică
discuţia în
clasă
Cadrul didactic
conduce
munca pe
echipe
Film ca
exemplu

10
min.

filmul:
„ Printr-un click - hăţuirea prin
chat şi telefon"/ „Durchklick –
Cybermobbing via Chat und
Handy“
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

un video

se simte atacat nesigur

Începe o analiză
a filmului cu
ajutorul
cunoştiinţelor
acumulate până
atunci

video

Discuţie cu
clasa

participare activă

Încurajarea
elevilor la
susţinerea
părerilor şi
presupunerilor

tablă

Sfat: Verificaţi în prealabil dacă
videoclipul mai este de actualitate - s-ar
putea ca filmuleţul propus să nu mai fie
accesibil online!

Faza de
pregătire
2

15
min.

Conţinutul fimului va fi discutat
după următoarele criterii: urmări,
repercusiuni, variante unor reacţii
ale celor implicaţi)

Lecţia 4 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi cum
trebuie să activeze)
Tema/
Predarea

Conţinuturi (ce
transmitem?)

Durata

Garantarea
rezultatului

20
min.

Elevii îşi notează pe grupe
cele mai importante
rezultate în urma
discuţiilor şi le
completează:
Posibile moduri de a
reacţiona pentru
implicaţi
Posibile moduri de a
reacţiona pentru
bystanderi/ martori
colegi
Cerinţe legate de
comportamentul
cadrelor didactice
Cerinţe legate de
comportamentul
părinţilor

prezentare

25
min.

Elevii prezintă concluziile
grupului referitoare la
comportamentul adecvat
al celor implicaţi, al
bystander-ilor, al
profesorilor şi al părinţilor

massmedia/
materiale

Reacţia
aşteptată la elevi

Activităţile
cadrului didactic

Muncă pe grupe
prin rotaţie
( fiecare grup se
duce la un afiş/ un
exerciţiu şi are 3
minute la
dispoziţie pentru a
îndeplini sarcina)

Elevii adună în
scris pe afişele
pregătite
posibile acţiuni
în cazul unei
hărţuiri în spaţiul
virtual

Cadrul didactic
ajută elevii în
căutarea
rezultatelor
elaborate până
atunci în clasă

afişe

Prezentările

Se prezintă
moduri concrete
de reacţie

Cadrul didactic
conduce
prezentările şi
sfătuieşte elevii
să-şi expună
planşele în sala
de clasă

Prezentările

Forma socială

Lecţia 5 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi
cum trebuie să activeze)

Forma
socială

Reacţia
aşteptată
la elevi

Activităţile
cadrului
didactic

Tema/ Predarea

Durata

Conţinuturi (ce transmitem?)

O scurtă
reflectare
asupra celor
zise

10
min.

Rezumarea celor mai importante idei expuse
în toate unităţile didactice de până atunci.
Lucrurile încă nelămurite vor fi explicate.

Discuţie
cu clasa

participare
activă

impulsionează
discuţia cu
ajutorul unor
întrebări

Dezvoltarea
creativă a
modului de a
acţiona

35
min.

Elevii iniţiază în şcoală o atitudine împotriva
hărţuirii în spaţiul virtual

Muncă
pe
grupe

Se adună
idei participare
activă

Cadrul didactic
sprijină ideile

massmedia/
materiale

afişe

Lecţia 6 (45 min.)
Sfaturi metodice ( cine şi cum trebuie
să activeze)

Tema/ Predarea

Durata

Conţinuturi (ce
transmitem?)

Prezentarea
rezultatelor în faţa
conducerii şcolii

20
min.

Prezentarea fazei
creative

discuţie

15
min.

discuţie cu
conducerea şcolii
pentru puerea în
practică a unor idei

Evaluarea/Feedback

10
min.

Completarea fişelor
de evaluare
Fiecare elev
primeşte o fişă de
evaluare

Reacţia
aşteptată la
elevi

Activităţile cadrului
didactic

mass-media/
materiale

Prezentările

Elevii
prezintă cu
convingere
ideile lor

Atât cadrul didactic, cât
şi conducerea şcolii
apreciază diversitatea
ideilor prezentate

afişe

discuţie
Discuţie
cu clasa

Cerinţele
elevilor la
adresa
conducerii
şcolii

Cadrul didactic se ocupă
de întâlnirile necesare
pentru promovarea
ideilor în şcoală

"Noi
împotriva
hărţuirii în
spaţiul
virtual"

Forma
socială

muncă
individuală

Copii ale
fişelor de
evaluare
pentru
fiecare elev

Comentariu metodico-didactic
1. Explicarea noţiunilor
Împreună cu elevii însufleţiţi termenul hărţuirea în spaţiul virtual. Scrieţi termenul în mijlocul tablei şi colectaţi de la elevi cuvinte
semnificative, pe care le ordonaţi în formă de mind-map.
Ce vă sugerează termenul hărţuirea în spaţiul virtual? Ce înseamnă hărţuirea - în spaţiul virtual?

internet
a arăta fotografii/filme/ a trimite mai departe

jignire

reţele de socializare

Hărţuirea- în spaţiul virtual
telefon mobil

ameninţare
a face de râs
expunere

2. Diferenţa dintre hărţuirea clasică şi hărţuirea în spaţiul virtual
Apoi trasaţi o linie de demarcaţie, despărţind termenul în cuvintele HĂRŢUIRE şi SPAŢIUL VIRTUAL. Explicaţi deosebirile dintre cele
două cuvinte. Numiţi si ceea ce au în comun cei doi termeni.

internet
a arăta fotografii/filme/ a trimite mai departe

jignire

reţele de socializare

Hărţuirea în spaţiul virtual
telefon mobil

ameninţare
a face de râs
expunere

Întrebări ajutătoare:
Prin ce se deosebeşte hărţuirea "normală" de hărţuirea în spaţiul virtual?
Există similitudini?
Este una mai gravă decât cealaltă?

Hărţuirea

similitudini

există de mult timp, dar în acest caz părţile sunt în contact direct ("
faţă în faţă")
victima şi făptaşul sunt uşor de identificat
între victimă şi făptaş există un dezechilibru fizic şi/sau psihic
cercul de persoane implicate este evident
există "momente de linişte" ( de ex. acasa, departe de şcoala)
reacţiile victimei sunt vizibile

are loc pe parcursul unei perioade lungi de
timp
de cele mai multe ori jigniri, expunere,
ameninţări intenţionate
in multe cazuri victima şi făptaşul se cunosc
de regulă, o neînţelegere minoră se dezvoltă
într-o problemă gravă ( nu de puţine ori
având la bază conflicte/deosebiri între
oameni)
pentru făptaş, victima constituie o supapă
pentru eliberarea agresiunii sale (" eu sunt
şeful")
cei din preajmă nu se încumetă de multe ori
să intervină, de frică să nu devină la rândul
lor victime sau nu ştiu cum să reacţioneze,
respectiv nu se simt vizaţi ( privesc în altă
parte)
urmări posibile pentru victimă: frica de
şcoală, reducerea încrederii de sine, idei
suicidale şi chiar suicid.

hărţuirea în spaţiul virtual
o apariţie relativ nouă, ca urmare a extinderii utilizării noilor medii
de comunicare
hărţuirea nu are loc faţă în faţă, ci prin intermediul mijloacelor de
comunicare modernă ( internet sau telefon mobil)
răspândirea informaţiilor este mult mai rapidă şi mai extinsă
cercul de persoane implicate este greu de cuprins
nu se opreşte în faţa uşii de la intrare, ci urmăreşte victima peste
tot
odată ce au fost introduse, informaţiile pot rămâne definitiv în
reţea
făptaşul poate acţiona anonim
reacţiile victimei nu sunt vizibile in mod direct
nici victima nu vede cine e autorul, pentru a-şi da seama, eventual,
că în spatele acţiunii nu e decât o "greşeala" (de ex. prin fotografia
trimisă, autorul nu a dorit să stârnească un val de comentarii)

— Referitor la: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Exemple pentru hărţuirea în spaţiul virtual
Întrebaţi-vă elevii dacă ştiu exemple din mediul lor înconjurător. Există cineva cu o situaţie asemănătoare din cercul lor de prieteni,
din clasă sau din şcoală?
Întrebaţi şi de exemple din mass-media ( de ex. cazul canadiancei de 15 ani Amanda Todd).
Explicaţi scurt ce s-a întâmplat, reacţiie celor din jur şi sentimentele celor implicaţi.

4. Faza de pregătire 1 - Dezvoltarea capacităţilor de acţionare a celor implicaţi şi a
martorilor (bystander)
Folosiţi, vă rog, următoarea fişă de lucru.

Afirmaţii legate de tema hărţuirii în spaţiul virtual
Conducerea spre 'sarcina de discutare'
Clasa se eliberează de scaune şi bănci şi elevii rămân în picioare. Cadrul didactic desenează o linie (imaginară cu ajutorul unei benzi
sau unei frânghii). Elevii primesc sarcina de a "lua poziţie" la fiecare afirmaţie a cadrului didactic. Aceasta înseamnă, că trebuie să se
decidă pe care parte a liniei vor sta:
Elevul se poziţionează într-o parte a liniei, dacă răspune afirmativ afirmaţiei.
Elevul se poziţionează pe cealaltă parte a liniei, dacă răspunde negativ afirmaţiei.
Când toţi elevii au ales o parte a liniei, începe discuţia. Cadrul didactic solicită elevii, să-şi argumenteze alegerea şi să lămurească
eventual pe ceilalţi elevi să schimbe partea. După discutarea suficientă a unei afirmaţii, cadrul didactic trece la următoarea ş.a.m.d.
până a sfârşitul discuţiei.
Ţelul acestei discuţii asupra afirmaţiilor făcute este înţelegerea posibilităţilor de acţionare în cazul unei hăţuiri în spaţiul virtual.

Care afirmaţie ţi se pare corectă?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La un comentariu idiot şi jignitor mă enervez şi răspund cu aceeaşi monedă.
Un comentariu obraznic sau discriminatoriu îl şterg imediat.
Nu vorbesc cu nimeni despre atacurile primite pe internet.
Setările mele private nu îmi sunt atât de importante.
Îi blochez pe cei care mă deranjează sau mă jignesc.
Nu fug la profesor, când aflu, că alţi copii sunt hărţuiţi.
Alte victime să se descurce cu problemele lor.
Cunosc drepturile mele pe internet - legate de exemplu postarea unei imagini.
Am încredere în mine şi ştiu că făptaşii sunt ei însişi slabi şi au multe probleme.
Mă adresez părinţilor, profesorilor mei sau altor adulţi.
Mă adresez numai prietenilor celor mai buni, dacă devin victima unei hărţuiri în spaţiul virtual.
Cunosc adresele celor, cărora mă pot adresa.

5. Aspecte juridice
Faceţi referire la legislaţia din ţara dvs.

Legislaţia din Romania (informaţii generale)
Ce prevede legislaţia din Romania?
Potrivit noului Cod Penal, intrat în vigoare în februarie 2014, în domeniul criminalităţii informatice sunt preluate şi modificate
infracţiunile din vechea Lege 161/2003 cât şi alte infracţiuni din legi speciale. Cei care dau atacuri pe internet pot sta până la 7
ani în închisoare, în funcţie de gravitatea faptei comise.
public
se publică filmari si/ sau fotografii fără acordul celui în cauză
→ lezarea dreptului la personalitate şi a dreptului la imagine proprie
jigniri sau răspândire de minciuni în reţele de socializare, pe forumuri etc.
→ emiterea unei ordonanţe preşedinţiale sau depunerea unei
plângeri împotriva defăimării
în cerc restrâns
jigniri/hărţuiri repetate prin e-mail, instant messenger sau SMS
→ în acest caz poate intra în acţiune legea anti-urmărire
De reţinut:
Ameninţarea, şantajul, constrângerea sunt fapte penale. Nu contează
mijlocul de comunicare folosit, nici dacă fapta are loc public sau în cerc
restrâns. Aceste cazuri trebuie anunţate imediat părinţilor, profesorilor
si poliţiei. http://legestart.ro/amenintarea-santajul-si-hartuirea-cumsunt-pedepsite-noul-cod-penal/
— Referitor la: www.klicksafe.de

Întrebaţi elevii ce părere au despre consecinţele legale pe care le poate avea harţuirea in mediul virtual. Apoi, folosind fişa de lucru de
mai jos, le puteti solicita elevilor, organizaţi în grupuri, să prelucreze această temă.

Aspecte juridice legate de tema hărţuirii în spaţiul virtua
din Romania.
Ce prevede legislaţia din Romania?
Deşi hărţuirea în spaţiul vrtual nu este încă considerată o
infracţiune, se pot lua anumite măsuri legale împotriva acestui
fenomen:
Poze şi video-uri postate fără încuviinţarea unei persoane
încalcă dreptul la imaginea proprie a acelei persoane.
Împotriva unei asemenea postări se pot lua măsuri legale
(cum ar fi cererea de încetare a acţiunilor agresorului, vezi
mai jos)
Dacă se publică minciuni sau jigniri la adresa unei persoane
- de ex. în reţelele de socializare sau prin E-mail - poate fi
formulată o plângere de încetare agresiunii. Se poate face şi
o sesizare la poliţie de defăimare sau calomniere (vezi mai
jos).
Cine este hărţuit permanent prin E-mail, Instant Messenger
sau SMS poate să consulte legea anti-urmărire..
Când aşa numiţii "Cyber-Bullys" adică Cyber-agresorii nu opresc
hărţuirea nici după ce li s-a pus în vedere să înceteze şi s-a scurs
termenul limită acordat, victima poate apela la acţiuni civile
pentru a-şi face dreptate.

Posibilităţi oferite de dreptul civil împotriva hărţuirii în spaţiul virtual
O plângere de încetare a agresiunii urmată de o hotărâre judecătorească obligă Cyber-agresorul să-şi înceteze activităţile de hărţuire .
Dacă se admite plângerea şi hotărârea judecătorească este pusă în executare pot apărea consecinţe serioase, în cazul în care
agresorul nu-şi schimbă atitudinea.

Dispoziţiile temporare sunt proceduri rapide folosite pentru situaţii de urgenţă. Prin urmare se poate face o cerere de chemare în
judecată numai într-un termen stabilit, după ce s-a luat la cunoştiinţă de vătămarea dreptului (la unele instanţe patru săptămâni, la
altele până la trei luni).
Dispoziţia temporară are avantaje considerabile faţă de acţiunea civilă: ea este pusă în executare doar în câteva săptămâni şi
hărţuirea poate fi oprită.

Acţiuni penale împotriva hărţuirii în spaţiul virtual
Cele mai grave forme de hărţuire în spaţiul virtual pot fi obiectul unei plângere penale - în anumite cazuri se apelează la aceste
măsuri în paralel cu măsurile civile. Un asemenea caz este de ex., dacă victima este ameninţată cu violenţa fizică. Din punct de vedere
penal această este o "ameninţare" şi este interzisă.
Tot pasibilă de pedeapsă este şi acţiunea prin care Cyber-victima este silită să facă ceva datorită presiunii agresorului. Termenul de
specialitate folosit în acest caz este "constrângere".
Aceste măsuri sunt stipulate în legislaţia germană:
§ 201a StGB „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ "Încălcarea dreptului la sfera privată prin
imagini"
§ 185 StGB „Beleidigung“ / "Insulta"
§ 186 StGB „Üble Nachrede“ / "Defăimarea gravă"
§187 StGB „Verleumdung“ / "Calomnierea"
§ 238 StGB „Nachstellung“ / "Hărţuirea"
§ 131 StGB „Gewaltdarstellung“ / "Expunerea la violenţă"
§ 22 KustUrhG „Recht am eigenen Bild“ / "Dreptul la propria imagine"

6. Fişa de evaluare
La finalul orei solicitaţi elevilor să completeze anonim formularul de evaluare de mai jos. Aveti grijă ca elevii sa lucreze singuri, fără a
se consulta cu alţi colegi. Strângeţi apoi formularele.

Părerea ta contează!

Tema mi-a trezit interesul.
Am aflat multe lucruri noi.
În discuţii, am putut să mă folosesc de experienţele mele anterioare.
Am putut rezolva bine sarcinile de lucru.
Am colaborat intensiv.
Lecţia aceasta mi-a făcut plăcere.
Nu voi uita repede această lecţie.

De acum înainte voi fi mereu atent la:

Cel mai mult mi-a plăcut:

Cel mai puţin interesant a fost:





Proces verbal al rezultatelor
de completat de către cadrul didactic
Numele şcolii:
clasa:







materialul didactic a putut fi
folosit fără modificări

a trebuit să
restructurez mult

nu am folosit deloc
materialul

Cum apreciaţi unitatea de învăţare în
amsamblu?
Comentariu:

Cum apreciaţi materialele didactice puse la
dispoziţie?

Comentariu:

Elevii dvs. au reusit sa rezolve sarcinile
propuse?
Comentariu:

Elevii dvs au fost interesaţi pe tot parcursul
demersului didactic?
Comentariu:

Ce modificări ale demersului didactic doriţi? Vă rugăm să daţi exemple concrete.

Rezumaţi concluziile în urma chestionarelor împărţite elevilor:

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Răspunderea pentru conținutul acestei publicații revine în totalitate autorului; Comisia nu poartă
responsabilitatea pentru utilizarea ulterioară a informațiilor conținute aici.
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