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Dragii mei, cred că sunt multe lucruri care vă

contrariază în această perioadă! Unele vă sperie,

altele vă nemulțumesc, dar câteva cu siguranță vă

plac: nu va treziți dis de dimineață să plecați la

școală, pentru unii părinții sunt acasă(ei, poate că nu

toți sunteți încântați de asta!) și...deși păreau porniți

în cruciade cu device-urile, părinții vi le permit, ba

uneori le încurajează !

Când, de fapt....



BA, CA SĂ FIE ȘI MAI DE NEÎNȚELES TREABA, 
DE MULTE ZILE NU S-AU PREA MAI

ÎNTÂMPLAT RĂZBOAIE ....



ȘI CULMEA, 
UNEORI....



Explicația există și e legată de faptul că în acesată perioadă suntem nevoiți să rezolvăm multe

din aspectele vieții noastre on-line și e minunat că unele se rezolvă cu un deget!

Iar în condițiile acestea nici nu pot încerca să vă

lămurească ce bine era pe vremea lor, când copiii se

jucau pe afară... Bine, am exagerat puțin, nu pe

vremea părinților voștri, pe vremea bunicilor!



Dar, să trecem la subiectul discuției- CYBERBULLYING. Despre bullying sau chiar despre

cyberbullying sunt convinsă că ați mai auzit, dar tot nu strică să ne amintim.

CYBERBULLYING este atunci când tu, BĂIAT sau FATĂ ești luat/ă în derâdere, amenințat/ă,

hărțuit/ă, umilit/ă, jenat/ă sau devii ținta agresiunii unui alt copil, prin utilizarea internetului,

tehnologiilor interactive și digitale sau a telefoanelor mobile, în mod repetat și voit.

Unde se desfășoară mai exact?

Poate fi vorba de bloguri, pagini personale, rețele de socializare, aplicații de chat, e-mail, SMS.

CYBERBULLYING-UL nu lasă răni fizice, e drept, dar

aduce foarte mult rău...



Nu trebuie trecut cu vederea că bully este și el frustrat zilele acestea, doar că, acum jucăm

toți, fortuit, pe terenul lui. Dacă nu suntem atenți, ne are la îndemână 24 de ore din 24. Oferta de

victime este muuult mai bogată decât în condiții normale. El se poate ascunde în spatele frustrării

pe care o resimțim toți și această frustrare să îl facă mult mai virulent decât de obicei.

De maximă importanță este să nu intrăm noi, virusați pe nesimțite, în hora celor care agresează 

virtual. 



Ca să nu riscăm să devenim bully, sau să suportăm agresiunea fără rost, hai să trecem în revistă formele 

pe care le îmbracă cyberbullying-ul

Hărțuirea = trimiterea de mesaje ofensatoare, nepoliticoase și jignitoare într-un mod abuziv; publicarea

comentariilor răutăcioase sau umilitoare cu privire la postări, fotografii, și pe chat, manifestarea unui

comportament ofensator pe site-urile de jocuri.

Denigrarea = postarea sau trimiterea de informații false și rău-intenționate despre un alt copil, utilizarea

de fotografii ale unui copil cu scopul de a ridiculiza, de a răspândi zvonuri false și bârfe.

Iritare = utilizarea, în mod intenționat, a unui limbaj extrem de agresiv cu scopul de a crea o luptă de

putere; agresorul urmărește să provoace reacții și să pună interlocutorul în dificultate cu scopul de a râde

de el.

Excluderea = eliminarea, în mod intenționat, a unui copil dintr-un grup de discuții online, mesaje de

grup, aplicații sau jocuri.



Alte forme ale cyberbullying-ului

Intimidare prin răspândirea de zvonuri și bârfe = răspândirea de mesaje ofensatoare prin email,

aplicații, rețele sociale către un număr mare de copii (uneori, aceste mesaje sunt răspândite chiar de cei

mai buni prieteni ai victimelor).

Furt de identitate = folosirea identității online a unui alt copil (prin spargerea de conturi ale acestuia:

email, rețele sociale etc.) cu scopul de a trimite sau posta un material jenant despre alți copii; realizarea

de către agresor a unui cont / profil fals (pe rețele sociale, aplicații sau website-uri) cu utilizarea

fotografiilor / materialelor video ale unui copil în scopuri neadecvate.

Expunere sau șiretlic = distribuirea de informații personale / intime, fotografii sau materiale video

despre un copil; păcălirea unui copil în a oferi informații personale / intime, fotografii sau materiale

video cu scopul de a le distribui, ulterior, altora.

Persecutarea = trimiterea de mesaje care includ amenințări de vătămare, hărțuire, intimidare;

obligarea la alte activități online, care fac un copil să se teamă pentru siguranța lui.



Alte forme ale cyberbullying-ului

Șantajul sau ademenirea = antrenarea unui copil în discuții intime cu scopul de a-l expune gradual

la material cu conținut sexual și, ulterior, șantajarea acestuia cu trimiterea materialelor către părinți

sau alte persoane.

Trolling = provocarea fără motiv, lansarea unei discuții cu scopul de a crea un conflict de idei.

Sexting = răspândirea unor mesaje cu un conținut sexual explicit



OBLIGATORIU

este să nu uităm că, uneori, în spatele unui bully stă un pericol 

muuult mai mare, adultul rău intenționat!



Ei, v-am ridicat un semn de întrebare? Așa-i că la unele 

forme chiar nu v-ați fi gândit ca la cyberbullying?



De ce să ai mare grijă să nu intri fără să vrei într-un scenariu de acest fel?

Orice rețea de socializare sau aplicație are „termeni și condiții” care

cuprind și răspunderea pe care o are o persoană care manifestă un

comportament neadecvat în relația cu ceilalți utilizatori. Așadar, chiar dacă

ești minor, dacă utilizezi rețele de socializare (ex: un copil de 13 ani poate

avea cont pe facebook) îți asumi și responsabilitățile faptelor tale.

Cyberbulling-ul este pedepsit prin lege!

Copiii au drepturi reglementate chiar prin lege. Acest lucru înseamnă că un 

copil are dreptul să încalce drepturile altui copil? Răspunsul este „NU”. 

Atunci când nu răspund copiii pentru faptele lor, pentru că au vârsta sub 18 

ani, părinții răspund în locul lor.



Până la urmă, ce se poate întâmpla așa de grav?!

O persoană care este hărțuită online poate experimenta multe trăiri

negative, precum:

•Sentimente de vinovăție

•Persoana se poate simți prinsă într-o situație fără scăpare

•Se poate simți singură, ca și cum nimeni nu o susține

•Se poate simți exclusă

•Sentimente de depresie, supărare și respingere de căte grup

•Sentimente de frică și nesiguranță

•Anxietate și stres



Ce poți face dacă ești o victimă? 

Acesta este primul pas: spune-le părinților tăi! În aceste vremuri, mai 

mult decât oricând, fără teamă, spune-le lor! 

În orice caz, povestește cuiva despre ce ți se întâmplă: frați, surori, adulți 

în care ai încredrere.



Renunță cât poți de repede la ideea că nu se pricep, că te vor

certa sau vor opri accesul tău la cei cu care îți face bine să ții

legătura!

Oricât de prăfuiți i-ai considera, sunt sigură că realizează

nevoia de tehnologie și că sunt recunoscători tehnologiei care îi

ajută să fie în legătură cu ceilalți, oricât de departe s-ar afla!



În afară de aceasta, ce mai poți face?

Nu răspunde niciodată la mesaje care includ una dintre formele de

cyberbullying anterioare. Dacă alegi să răspunzi la fel sau să postezi ceva cu

caracter de cyberbullying, poți să înrăutățești situația sau să-ți creezi și mai multe

probleme.
Aici ți-ar fi de folos metoda ”refuzării cadoului”. Îți poți imagina că eu te poftesc insistent să

primești scaunul meu de birou, uzat, cu o roată lipsă, pe care intenționam să îl schimb luna

viitoare, dar, na, a venit izolarea peste noi ! Și tu nu și nu, că nu ți-l trebuie! Al cui rămâne

scaunul pe care ți-l vâram pe gât cu mărinimie? Al meu! Așa e și cu jignirea! Dacă nu o iei,

rămâne a celui care încearcă să ți-o trimită! Dar fii atent! Nu cocheta cu jignirea, nu te așeza nici

măcar de curiozitate pe ”scaunul”ei periculos!

- Utilizează butonul „print screen” pentru a face copii la mesajele cu caracter de

cyberbullying și păstrează-le într-un folder sigur. Dacă ai un telefon sau o

tabletă, utilizează funcția „captură de ecran” și păstrează aceste imagini în

condiții de siguranță.



SAU...

• Utilizează butonul „block” pentru a bloca agresorul să-ți mai poată

trimite vreun mesaj și, dacă poți, raportează incidentul

administratorului platformei sociale (ex. Facebook, twitter).

• Dacă agresorul este o persoană necunoscută ție, atunci blochează-i

accesul și raportează-l la administratorul platformei respective.

• Dacă agresorul este un coleg de școală (care deja te hărțuiește și la

școală sau care nu te-a hărțuit niciodată până acum), vorbește cu

dirigintele clasei(majoritatea țin legătura cu elevii clasei prin diferite

căi!).

• Menține toate setările contului tău, de pe orice platformă

socială, privată, astfel încât agresorul să nu mai aibă acces la

informații personale despre tine.



ȘI NU ÎN ULTIMUL RÂND...

Vorbește despre ceea ce ți se întâmplă și cu persoane specializate să îți ofere 

suport .



La final, nu uitați:

Dacă suntem răbdători, grijulii cu noi și ceilalți, cu intenții bune,

TOTUL VA FI BINE!


