În activitatea de zi cu zi socială - idei
Studii de caz, exemple
Cybermobbing -ul (insulte intenționate, amenințări, a face de râs, sau hartuiri ale altora prin utilizarea unor mijloace moderne de
comunicare - de obicei, pe o perioadă îndelungată de timp).
Sexting (schimb de imagini intime produse despre sine sau despre alții prin Internet / Smartphone)
Posing (fiind reprezentat în mod provocator / spectacol)
Grooming ( abordarea directa tintita a minorilor pe internet -cu scopul de a începe un contact sexual)
palmuirea fericita (violență este fotografiata sau filmate și postate pe Internet)
Cyberstalking (urmarire continuă a unei persoane în spațiul virtual, de multe ori asociate cu insulte și hărțuire
Denigrarea (transmitere / postare de afirmatii false sau ofensatoare cu privire la o persoană la alte persoane - de obicei, în spațiul public
limitat)
Outing (postarea publica de comentarii, imagini și clipuri video care afecteaza reputația)
Flambare (in cea mai mare parte convorbiri de scurta durata, dominate de limbaj vulgar în chat-ul de pe internet)
Excludere (excluderea unei persoane dintr-un grup, de la canalele de comunicare ale acestora)

,,Din pacate, astazi, nu am NICI O POZA pentru tine!''
Sexting
Lisa (14) nu ar fi gandit acest lucru: Filip (15 - și foarte drăguț) a întrebat destul de frumos: "Hei, tu
ești foarte drăguță! Aș dori cu adevărat o fotografie cu tine - în lenjerie intimă? Fără a? "
În fața oglinzii: Ea arată într-adevăr foarte bine și pe fotografie chiar mai bine! Phillip se bucura:
"mulțumesc:-*"
Apoi, a doua zi la școală: Merle și Tim din clasa vecina, chicotesc: : "Haha, te-am văzut goală."
Si pe whatsapp-camera de chat ai clasei, imaginea ei se învârte deja în jur. Chiar și prietenele ei de
la o altă școală au sunat deja. "Imaginea ta este pe pagina de Facebook a lui Mike!"
Lisa nu s-a simțit niciodată atât de umilita: Este foarte jenant și într-adevăr nici nu mai poate găsi
poza ei acum. Dar acum toată lumea o are și mai presus de toate pentru totdeauna.

Te fac fotografiile în rețele popular și
faimos?

Cât de privat poate fi un instrument social
media pentru schimbul său intim?

Luke (14) este în clasa a 8-a, clasa medie din Canon City, Colorado. El a
fost anterior în școala primară un copil de gras, care a făcut puțin
exercițiu și a avut puțini prieteni. Acest lucru s-a schimbat când a început
sa faca sport in mod regulat. A fost in echipa de fotbal a școlii sale și a
fost mândru să aparțină echipei. El se antrena în mod regulat și isi
documenta pozitiv schimbările corpului cu aparatul de fotografiat al
telefonului mobil. El este mândru de corpul său si încearca în mod regulat
noi ipostaze.

Phillip (15) și Johanna (13) sunt o pereche. Merg în școli diferite, nu se
văd în fiecare zi și flirteaza chiar foarte mult pe rețelele sociale. Isi trimit
poze cu ei însuși, prevăzute cu texte erotice corespunzătoare. Amandoi
sunt foarte indragostit și isi arate pozele obținute la "cei mai buni
prieteni". Acum, printre prieteni, este, de asemenea, una care l-ar dori pe
Filip ca prieten. Ea vrea să o enerveze pe Johanna și trimite aceste
scenarii de flirt - și nu numai asta - mai departe la prieteni.

În echipa sa coechipierii lui au început o provocare (anterior a fost numit
testul de curaj) pentru a alege "cel mai sexy corp". Selecția a întâlnit
unele fete din grupul majoretelor. Luke nu gasete nimic gresit, să isi
trimită fotografiile lui, iar mesajele pozitive ii face bine. In plus, intreaga
echipa participa.
El este complet surprins când părinții săi au primit o scrisoare de la biroul
procurorului, prin care sunt anuntati ca ei să vină cu fiul lor la un
interviu/discutii, pentru că fiul lor a fost aparent implicat într-un scandal
Sexting.

Sti exact cine este online?
Lilly (14 ani), este un fan al starului You-Tube "Sexy Julia", și-a creat un
profil de Facebook, în stilul Sexy Julia. Ea se simte nesigura, cu siguranță
datorita faptului ca nu va fi la fel ca mama ei, și cuatait mai mult ca si
sora mai mare. Dar,cum ar trebui să fie, nu știa încă. În școală profesorii
o critică în mod constant și prietenii ei sunt interesați doar în cărți. Cea
mai buna prietena a ei este foarte copilăroasa în ultima vreme și ea se
simte mult mai în vârstă decât aceasta .
Profilul ei pe Facebook place foarte mult. Așa isi doreste sa fie văzuta de
toți ceilalți. Acolo il remarca pe Phil care ii pasteaza citeva Lycuri. Ei încep
un chat privat și abordeaza mai multe teme. El o înțelege foarte bine și ii
dă sfaturi cu privire la modul în care își poate îmbunătăți stilul . El are 16
ani și are un profil foarte cool. Impreuna au propriul lor grup cu WhatsApp
și "conversații" devin tot mai frumoase. Phil o întreabă despre sentimente
și este interesat în mod deosebit de sentimentele pe care nu le poate
impartasi cu părinții. Lilly vrea să se întâlnească cu prietenul ei în viața
reală, dar nu îndrăzneste să întrebe. El are de mult timp adresa ei și,
desigur, cei doi au vorbit despre școala lor și clasa și mai ales despre
profesori. Cu siguranță, la prima vedera Phil ar fi potrivit pentru ea
Cand Lilly îi spune că părinții ei nu sunt acasă, în prima săptămână a
vacanței și ea nu știe cum sa isi petreaca timpul liber, el oferă ei să o
viziteze si ii comunica ca ar avea o mare surpriză pentru ea. Vocea lui o
cunoaste deja din câteva înregistrări primate de la el. Ea se bucura mult
de prima întâlnire și este foarte agitata.
In a doua zi de vacanta Lilly se scoala dimineata devreme pentru a se
aranja. Este un pic enervata, de faptul că mama ei lucrează la domiciliu,
fata de cum a promis să fie în companie. Dar poate că e frumos ca
aceasta cunoastere sa se produca mai lent.La ora 10.00, sună la ușă.
Atunci când Lilly deschide usa, vede mai întâi un buchet mare de
trandafiri roșii. În spatele buchetului apare fața lui Hans-Peter (35). El
admite Lilly, că nu era mai mult de un clic fals, care si-ar fi schimbat
vârsta și cin a incepurt sa o cunoasca mai bine , el nu ar fi avut curajul de
a explica falsul , și acum el a fost atât de îndrăgostit de ea incat a dorit
să o cunoasca neaparat personal.
Lilly nu știe ce să spuna, cind in fundal apare mama ei și il ia la intrebari
pe Hans-Peter.
Lilly este socata cum dintr-o dată dintr-un la Fat-Frumos din poveste,
apare un om,,batran’’care nu dorea decât să profite de situatie. Ea este
foarte dezamăgita și o parte din lumea ei se prăbușește.
Mama depune o plângere la autoritati.

Ceva va fi deja reglat
Sabine (38) ani este mama lui Leon in varsta de 13 de ani. Ea sia propus
sa sa se ocupe de educatia mass-media a copiilor. Ea are si o fiica
Sophie, care de 6 ani.
Leon hat seit er in der weiterführenden Schule ist, ein Smartphone, wie
fast alle in seiner Klasse. Am liebsten spielt er Spiele, aber da ist seine
Zeit durch eine Filterschutzsoftware begrenzt. Sie haben die
Vereinbarung, dass gemeinsam einmal im Monat das Smartphone
durchgeguckt wird. Sabine ist wichtig, dass sie weiß, in welchen
Netzwerken Leon sich bewegt. Dieses gemeinsame Durchsehen haben
die beiden vereinbart und sie halten sich daran. Leon weiß, dass er sich
darauf verlassen kann, dass seine Mutter ihm nicht einfach das
Smartphone verbietet, nur weil dort etwas zu finden ist, was sie nicht
mag.
În luna mai Sabine găseste în Whats App un grup numit: "Noi il uram pe
Quentin". Și este foarte surprinsa despre ceea ce ea citește acolo.

Quentin (12) a fost cu Liese (11) din clasa lui împreună. Cei doi au fost un
cuplu timp de 3 luni. Apoi a fata a juns la concluzia ca Quentin nu a este
totusi marea ei dragoste. Ea ii scrie o scrisoare și ii transmite că nu mai
vrea să fie cu el. Quentin a fost foarte suparat. El a postat în grupul clasei
ca Liese nu este serioasa și că ar trebui să se distanteze de ea.
Denigrare
Liese a fondat atunci grupul "Noi il uram pe Quentin". Ea a postat acolo
afirmatii pe care lea facut Quentin cu privire la prietenele ei. De exemplu,
"Jule este lesbiană" și "Ida miroase urât, pentru ca nu se spala suficient".
Drept urmare prietenele il exclud pe Quentin din celelalte grupuri și il
blocheaza.
Excludere
Leon considera că, actiunea nu e prea curata. Dar, - "? daca Quentin a
spus totusi aceste lucruri ?"Ii pare rau de Liesa pentru ca ii place mult de
ea.

Sfat: In acest moment, grupul de audiență poate fi întrebat ce
crede ca ar putea fi scris în acest grup WhatsApp

Leon ii spune povestea:

Mama Sabinei discută despre acest subiect cu profesorul de clasă a lui
Leon. Acesta s-a mirat că Quentin era destul de des bolnav în ultima
vreme.
Împreună cu părinții copiilor din grup, se discuta subiectul. Cei mai mulți
părinți sunt foarte surprinsi de faptul că copiii lor au participat la grup și,
prin urmare, au devenit coautori la aceata calomniere online,
Cybermobbing. Nu ar fi crezut niciodata acest lucru.
Prin urmare, o dezbatere constructivă pe această temă.
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