
Pentru profesorii de la școală - Pentru clasele 7-8
Date generale

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.

Tipul şcolii:
Durata lecţiei:
Condiţii necesare:

toate tipurile de şcoli
4 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 clipul video „Let's fight it together"
de la Klicksafe

/ro
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Informaţii generale despre hărţuirea în spaţiul virtual

Cauzele şi motivele hărţuirii 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 E-
mailuri, 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.

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)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


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

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


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 fost victimă 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

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Obiective educaţionale

Elevii şi elevele

vor fi sensibilizaţi pentru tema hărţuirea în spaţiul virtual
vor înţelege termenul hărţuirea în spaţiul virtual
vor realiza legătura cu lumea înconjurătoare reală
vor cunoaşte diversele aspecte ale hărţuirii în mediul virtual
vor elabora reguli de conduită pentru cei afectaţi, pentru colegi, profesori şi părinţi
vor identifica cauzele hărţuirii



Planul lecţiei
Lecţia 1 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială
mass-media/
materiale

Introducere 20-25
min.

Introducerea temei
trezirea
interesului/
conştientizarea
cunoaşterea
diferitelor
perspective
(victimă, făptaş)

Vizionarea filmului "let`s fight
it together" de la Klicksafe,
urmat de discuţii

Vizionaţi videoclipul
împreună cu elevii şi opriţi
filmul la minutul 5:05
Întrebaţi elevii despre
părerea lor referitoare la
finalul filmului
fără alte comentarii ale
profesorului, derulaţi filmul
până la final
la finalul filmului: discuţii şi
reflecţii despre cele
vizionate

Discuţie cu clasa/
discuţie în plen

Computer,
videoproiector,
videoclip (
eventual acces
la internet)

Explicarea
noţiunii de
hărţuire în
spaţiul virtual

10
min.

elaborarea unei
definiţii a termenului,
împreună cu elevii

explicarea termenului cu
ajutorul unei scheme pe tablă

se notează răspunsurile
semnificative ale elevilor
într-un mind-map

Discuţie cu clasa
schema la
tablă/brainstorming

tablă

Diferenţa dintre
hărţuire <>
hărţuire în
spaţiul virtual

5-10
min.

conştientizarea
noilor forme de
hărţuire şi a vastelor
lor consecinţe

clarificarea deosebirilor şi a
asemănărilor între hărţuire
"simplă" şi hărţuirea în spaţiul
virtual

trasaţi o linie prin mijlocul
termenului şi creaţi astfel
două segmente: hărţuire şi
în mediul virtual

Discuţie cu clasa



Lecţia 2 (45 min.)
Tema/
Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?)

Forma
socială mass-media/ materiale

scurtă
recapitulare

5 min. fixarea
conţinuturilor
anterioare

recapitularea principalelor conţinuturi
despre termenul hărţuirea în spaţiul
virtual

adresaţi întrebări elevilor despre
conţinuturile principale ale ultimei
unităţi de învăţare, mai ales în
legătură cu explicarea termenului
hărţuirea în spaţiul virtual şi despre
conţinuturile videoclipului
Mai sunt întrebări sau sugestii în
legătură cu ultima unitate de învăţare?

Discuţie
cu clasa

schimb de
experienţă

10-15
min.

realizarea
legăturii cu
mediul
inconjurător al
fiecăruia

colectarea exemplelor de hărţuire în
mediul virtual

Întrebaţi elevii daca au avut ei înşişi
asemenea experienţe sau cineva din
cercul lor de cunoscuţi/prieteni
interesante sunt şi exemplele din
mass-media din propria ţară sau din
altă ţară ( în acest sens este cunoscut
cazul Amandei Todd)

Discuţie
cu clasa

Hărţuirea în
mediul
virtual din
perspectiva
actorilor

25
min.

conştientizarea
intensivă
asupra
fenomenului
hărţuirii în
mediul virtual
cunoaşterea
diverselor
perspective (
ale victimei,
ale autorului,
ale celor din
preajmă)
dezvoltarea
posibilităţilor
de acţiune

elaborarea unor reguli de comportare (
pentru victimă, colegi, părinţi, profesori)
precum şi identificarea posibilelor cauze
pentru care autorii practică hărţuirea în
mediul virtual
împărţirea pe grupe:

Grupa 1: Ce pot & ce trebuie sa fac eu
în calitate de victimă? (grupă compusă
din fete)
Grupa 2: Ce pot & ce trebuie să fac eu
în calitate de victimă ? (grupă compusă
din băieţi)
Grupa 3: Care sunt cauzele care îi
determină pe autori să practice
hărţuirea în mediul virtual?
Grupa 4: Ce pot face colegii?
Grupa 5: Ce pot & ce trebuie să facă
profesorii?
Grupa 6: Ce pot & ce trebuie să facă
părinţii ? ( atât înainte de producerea
hărţuirii, cât şi în cazul acut de
hărţuire)

Activitate
în
grupuri
mici

6 afişe ( A2) - care sunt
tăiate în formă de piese
de puzzle şi care se
potrivesc unele cu altele,
6 markere, 6 cartonaşe
care vor fi lipite pe afişe,
lipici



Lecţia 3 (45 min.)
Tema/
Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială

mass-media/
materiale

pregătirea
pentru
prezentare

5-10
min.

pregătirea pentru prezentarea
rezultatelor

Grupele se adună şi discută pe
scurt rezultatele lor din ultima
unitate de învăţare

Activitate în
grupuri mici

Afişul din ultima
unitate de
învăţare

prezentarea
rezultatelor şi
discuţii

30-40
min.

prezintă
împreună ceea
ce au elaborat
susţin punctele
de vedere
formulate

prezentarea rezultatelor
Fiecare grupă prezintă rezultatele
lor
după fiecare grupă pot fi discutate
unele aspecte importante

Lucrul pe grupe
mici/ discuţie în
plen

magneţi pentru
prinderea afişelor
pe tablă



Lecţia 4 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?)
Forma
socială mass-media/ materiale

O scurtă reflectare
asupra celor zise

10
min.

fixarea
conţinuturilor
anterioare

reflecţia asupra principalelor
conţinuturi

Întrebaţi elevii despre cele
mai
importante/impresionante
conţinuturi din ultimele
unităţi de învăţare
Mai sunt întrebări sau
sugestii?

Discuţie cu
clasa

Întocmirea unui set
de reguli ale clasei

25
min.

rezultatele vor
fi sintetizate şi
utilizate de
către toţi

Împreună se va elabora un set
de reguli de conduită pentru
clasa de elevi:

sintetizaţi împreună cu
elevii principalele constatări
şi aceştia le vor scrie pe
cartonaşe
Punctele vor fi lipite pe
afişul cu titlul: Hărţuirea în
mediul virtual- Nu la noi !
La final afişul va fi expus
într-un loc vizibil din sala de
clasa.

Discuţie în
grup/
discuţie în
plen

hartie colorata A2, tăiată în
forma unui smartphone, cca
6-10 cartonaşe rotunde, lipici
şi markere groase.

Evaluarea/Feedback 10
min.

Reflecţia
asupra celor
învăţate

Completarea fişelor de
evaluare

Fiecare elev primeşte o fişă
de evaluare

muncă
individuală

Copii ale fişelor de evaluare
pentru fiecare elev



Comentariu metodico-didactic
Pentru această lecţie este recomandată aşezarea elevilor în cerc. Astfel elevii vor şti că tema de azi se diferenţiază de predarea de zi
cu zi şi că are o altă importanţă. În încăpere trebuie să mai rămână spaţiu la margine, pentru cca 6 mese destinate lucrului în echipă.
Această lecţie are la bază învăţarea centrată pe activitatea elevilor. Elevii nu vor primi conţinuturile învăţării de la profesori, ci vor fi
îndrumaţi să participe activ la lecţie. Pe parcursul desfăşurării activităţii, ei vor putea să contribuie cu propriile lor experienţe,
gânduri, păreri. De asemenea, aceste forme de învăţare bazate pe cooperare contribuie la formarea competenţelor sociale precum
spiritul de echipă, competenţe în soluţionarea conflictelor şi empatie.

1. Introducere

2. 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?

3. 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.

Împreună cu elevii vizionaţi videoclipul "Let`s fight together" (www.klicksafe.de). Opriţi
filmul la minutul 5:05 şi întrebaţi elevii despre cum cred ei că este finalul filmului.
Următoarele raspunsuri ar fi posibile:

Se sinucide.
Mama îl găseşte la timp.
Mama informează poliţia, respectiv apelează la ajutor şi îl salvează.
etc.

Important: Ascultaţi răspunsurile şi
nu le comentaţi. Puteţi face o mică
statistică referitoare la câţi elevi
cred că protagonistul fimului se va
sinucide şi câţi cred că el va primi
ajutor la timp.

Vizionaţi filmul în continuare şi lăsaţi puţin timp elevilor să reflecteze aupra celor
văzute. Discutaţi în plen următoarele aspecte:

Cum este rezolvată situaţia într-un final?
Cum s-a ajuns la hărţuirea în mediul virtual? Ce a declanşat fapta?
Ce metode au folosit făptaşii? Cum s-au simţit ei atunci?
Cum a reacţionat victima? Ce sentimente se pot vedea?
Au fost elevi care nu s-au implicat ( aşa numiţii Bystander)? Dacă da, descrieţi cum
credeţi că s-au simţit aceştia.

Sfat: În ultimele pagini ale acestui
document găsiţi întrebări complete
despre fiecare personaj din film.

Hărţuirea- în spaţiul virtual

a arăta fotografii/filme/ a trimite mai departe

internet

jignire
reţele de socializare

ameninţare

expunere
a face de râs

telefon mobil

Hărţuirea în spaţiul virtual

a arăta fotografii/filme/ a trimite mai departe

internet

jignire
reţele de socializare

ameninţare

expunere
a face de râs

telefon mobil

http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/uk-childnet-lets-fight-it-together-deutsch/


Întrebări ajutătoare:

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

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

daca e nevoie, discutaţi despre legislaţia din ţara dvs. De regulă, nu există o lege care să pedepsească strict hărţuirea în mediul
virtual. Dar pot exista aspecte parţiale ale hărţuirii în mediul virtual care sunt pedepsite prin lege ( de ex. şantajul)

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.

— Referitor la: www.klicksafe.de

4. 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?

Explicaţi scurt ce s-a întâmplat, reacţiie celor din jur şi sentimentele celor implicaţi.

5. Munca pe echipe care să reflecte diferitele perspective ale actorilor

Hărţuirea
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

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)

similitudini
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.

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 forum-
uri 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-cum-
sunt-pedepsite-noul-cod-penal/

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


5. Munca pe echipe care să reflecte diferitele perspective ale actorilor
Împărţiţi clasa în şase grupe egale. Dacă acest lucru nu se poate realiza direct, folosiţi metoda dvs. de formare a grupelor. O grupă
trebuie să fie formată doar din fete, iar alta doar din băieţi.

Distribuiţi temele de mai jos sau lăsaţi grupele să-şi aleagă tema de lucru. Felul de distribuţie a temelor va fi în funcţie de specificul
clasei. Decideţi dvs ce formă este indicată. Excepţia o formează echipa de fete şi cea de băieţi ( vezi Gr.1 şi 2), care nu îşi pot alege
temele.

Împărţirea grupelor:

Grupa 1: Ce pot & ce trebuie să fac eu ca şi victimă? (grupa de fete)
Grupa 2: Ce pot & ce trebuie să fac eu ca şi victimă? (grupa de băieţi)
Grupa 3: Care sunt cauzele care îi determină pe autori să practice hărţuirea în mediul virtual?
Grupa 4: Ce pot face colegii?
Grupa 5: Ce pot & ce trebuie să facă profesorii ?( atât înainte cât şi în cazul acut de hărţuire)
Grupa 6: Ce pot & ce trebuie să facă părinţii? (atât înainte cât şi în cazul acut de hărţuire)

Fiecare grupă primeşte un afiş ( o piesă de puzzle), un marker şi un cartonaş pe care este scrisă tema fiecărei grupe. Pe afiş trebuie
să fie vizibilă tema grupei şi eventual numele elevilor care au lucrat. Pentru o eficienţă mai mare, elevii pot lipi pe afiş cartonaşul cu
tema grupei.

hărţuirea în spaţiul virtual

6. Prezentarea rezultatelor obţinute de grup
Fiecare grupă are un anumit timp la dispoziţie pentru a prezenta rezultatele muncii în echipă. În funcţie de specificul clasei, poate
prezenta doar un elev, desemnat de grupă sau întreaga grupă.

După prezentarea fiecărei grupe daţi posibilitatea întregii clase pentru întrebări, sugestii, discuţii. Dar fiţi atenţi la împărţirea
timpului astfel încât fiecare grupă să aibă timp suficient pentru prezentare.

Observaţii: În cazul în care la grupa 3 sunt indicate problemele sociale, solicitaţi elevilor să le detalieze, deoarece acest termen
cuprinde mai multe aspecte. Tot aici elevii pot fi întrebaţi, după prezentarea lor, dacă nu cumva făptaşul este cel demn de milă. Asta
deoarece în răspunsurile elevilor apar des cauze precum: plictisul, creşterea într-o familie dezorganizată, faptul că nu sunt înconjuraţi
de afecţiune etc. Daca elevii sunt de acord cu această perspectivă, atunci se pune întrebarea dacă victima, fiind conştientă de această
perspectivă, nu ar putea depăşi mai uşor situaţia dificilă.

În cazul grupei 4 este bine de discutat despre curaj. Căci pentru a te opune hărţuirii în mediul virtual este nevoie de curaj. Nu este de
dorit să întorci capul. Dar de unde vine curajul? Curajul vine cunoaştere şi în urma competenţelor sociale precum empatie, simţul
dreptăţii etc.

Ce aş putea sau ar trebui să fac eu - în calitate de victimă?
Care sunt motivele/ cauzele/ declanşatoarele hărţuirii?

Ce aş putea sau ar trebui să fac eu - în calitate de victimă?

Ce ar putea să facă colegii?

Ce ar putea sau ar trebui să facă părinţii?Ce ar putea sau ar trebui să facă profesorii?



8. 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.

7. Întocmirea unui set de reguli ale
clasei
Împreună cu elevii elaboraţi o serie de reguli de
conduită, care vor fi puse la loc vizibil în clasă. Dati
elevilor un afiş în formă de smartphone (ca exemplu
pentru noile mijloace media) cu titlul: Hărţuirea în
mediul virtual - nu la noi!(vezi mai jos). Sintetizaţi
cele mai importante constatări,care vor fi scrise pe
cartonaşe şi apoi lipite pe afiş. Împreună cu elevii
puneţi afişul la loc vizibil în clasă.

Hărţuirea în spaţiul
virtual - nu la noi!

Ne comportăm respectuos şi
corect unii cu alţii, atât

la şcoală cât şi pe
internet.

Dacă cineva devine victimă a
hărţuirii, dăm dovadă de

curaj.

Nu devenim părtaşi la
hărţuirea în mediul

virtual.

Solicităm ajutor. Discutăm
cu părinţii şi profesorii!

.....



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

Cum apreciaţi unitatea de învăţare în
amsamblu?

Comentariu:

Cum apreciaţi materialele didactice puse la
dispoziţie?

materialul didactic a putut fi
folosit fără modificări

a trebuit să
restructurez mult

nu am folosit deloc
materialul

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:

Numele şcolii:

clasa:

  



Întrebări suplimentare la filmul „Let´s fight it together“
Materialul a fost luat de pe CD-ul cu date al filmului ( de pe www.klicksafe.de)

Joe (victima)
Când şi-a dat seama Joe că începe să
fie hărţuit?
După părerea ta, care a fost cel mai
rău aspect din faptul că el a fost
hărţuit online?
Ştia Joe cine sunt făptaşii? În cine a
avut încredere?
Ce a făcut Joe pentru a scăpa din
această situaţie?
Ce l-a împiedecat pe Joe să spună
cuiva ce s-a întâmplat? (Nu a spus
nici mamei, nici profesoarei)
Când ar fi putut Joe să povestească
cuiva ce se întâmplă?
Cui ar fi putut sa-i spună? Discutaţi
în cine puteţi avea încredere şi dacă
e o idee bună să discutaţi doar cu
prietenii în cazul unei probleme
grave. Ce trebuie să facă un prieten
dacă i se povesteşte despre o
acţiune de hărţuire?
Cum crezi că se simte Joe acum?

Kim (făptaşa)
Ce crezi despre Kim? Îi este prietenă
lui Joe?
Consideri că îl hărţuieşte pe Joe?
Consideri că Kim este răspunzătoare
pentru faptele ei? Crezi că doar ea ar
trebui pedepsită?
Ce crezi despre reacţia lui Kim cu
privire la situaţia creată?
Consideri că Kim a fost serioasă când
a inceput să-l hărţuiască pe Joe? Cine
crezi că ar putea decide cel mai
corect, dacă a fost în glumă sau nu?
Joe sau Kim?
Dacă Kim consideră că a fost doar o
glumă, faptul acesta justifică sau
scuză comportamentul ei?
Cum crezi că s-a simţit Kim când a
sosit poliţia la şcoală?
Oare cum credea Kim că se va
finaliza această poveste pentru ea?
Multi oameni se comportă online
altfel decât în viaţa reală, deoarece
se ascund sub anonimat şi au astfel
mai puţine reţineri. Discutaţi
diferenţa dintre conversaţiile online
şi cele faţă în faţă. Gândeşte-te ce
anume ai discuta sau ai face online,
lucruri pe care nu le-ai spune sau nu
le-ai face în viaţa reală.
Kim l-a hărţuit pe Joe doar online?
Joe a fost singurul care a fost
hărţuit?

Rob (spectator,
coautor)

Cât de bine crezi că se cunosc Rob și
Joe?
Cum crezi că s-a simțit Rob în tot
timpul acesta? Și-a schimbat
sentimentele?
De ce se comportă Rob în felul
acesta?
Rob a fost părtaș la hărțuirea lui Joe?
și-a dat seama că l-a hărțuit pe Joe?
Este Rob un spectator sau un
coautor?
Cum a contribuit Rob la normalizarea
situației?
Ce altceva ar mai fi putut face Rob?

Profesoara
Profesoara a fost hărțuită?
Cum si-a dat seama profesoara că ceva e în neregulă cu Joe?
Cum a abordat profesoara situația?
Cum crezi că s-a simțit în calitate de victimă a hărțuirii?
Ce s-a întâmplat cu pagina de internet? Ce a întreprins
pentru ca pagina de internet să fie ștearsă?
Ce pot face școlile pentru a ajuta oamenii care sunt victime
ale hărțuirii?
Ce sfaturi dă profesoara pentru a stopa hărțuirea în mediul
virtual?

Mama lui Joe
De unde și-a dat seama mama lui Joe că ceva nu era în
ordine?
Cum crezi că s-a simțit ea în aceasta situație?
De ce crezi că mama lui Joe nu a fost, la început, în stare să
-și dea seama ce nu e în ordine?
De ce s-a gândit mama lui Joe că problema are legătură cu
internetul sau cu telefonul mobil?
Ce face mama lui Joe pentru a clarifica situația?
Daca nu ar fi putut vorbi cu mama sa, cui s-ar fi putut
adresa Joe?

http://www.klicksafe.de
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