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AGENDA DE ASTĂZI  



 

 

 

1. Utilizarea rețelelor de socializare 

2. Voi cum interacționați? 

3. Știri false 

4. Discurs fericit 

 

 

DESPRE CE VOM VORBI ASTĂZI?  



FOLOSIND SOCIAL MEDIA 





                          TEST RAPID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CE FEL DE UTILIZATOR 
SOCIAL MEDIA EȘTI TU? 



REZULTATE  

 

Răspuns a. - 3 puncte, Răspuns b. - 2 puncte, 

Răspuns c. - 1 punct, Răspuns d. - 0 puncte 

 

REZULTATE 

34-42 Super-utilizator social 

26-33 Utilizator activ 

16-25 Utilizator ocazional 

10-15 Somnoros 

0-9 Utilizator inactiv 



Sursă: Global WebIndex Q4 

2017  

DE CE FOLOSIM SOCIAL MEDIA? 



DE CE FOLOSIM SOCIAL MEDIA  
(VÂRSTĂ 16 – 24 ani ) 

Soursă: GlobalWebIndex Q4 

2017 



              

            
  

FRECVENȚĂ ȘI TIP DE CONȚINUT 
 
 

Conținut 
Fericit  

Neutru  
 

Discursul 
la ură  

Utilizator 
inactiv  

Somnoros 

 
Utilizator 
ocazional  

Utilizator 
activ 

 

Utilizator 
super-social 

OBSERVER 

ACTIVIST 

TEACHER 

COMPLAINER 

TROLL 

CYBERBULLY 

QUIZZER 

………………. 

HATER 



FRONTIERA  

Ați scris vreodată un 

comentariu ofensiv sau ați 

distribuit un conținut 

discriminatoriu? 

 

Unde este frontiera? 





 

 

Ați auzit povestiri de la prietenii sau 
familia dvs. sau ați experimentat 

vreodată discursuri de ură online? 

EXPERIENȚA TA 



TU CUM INTERACȚIONEZI?   



       TROLII VOR DOAR SĂ SE DISTREZE? 



Agresați...de ce? 

Sursă: The 

annual bullying 
survey, 2017. 

(+10.000 
elevi/studenți cu 

vârste cuprinse 

între 12 – 20 ani, 

din UK) 



 

a) Cyberbullying-ul este o formă de agresiune 
care are loc in mediile digitale (online, pe 
internet). 

Majoritatea studenților care au fost agresați, au 
experimentat ambele tipologii <tradiționale>, de 
bullying și cyberbullying. 

b) Personele cyberbullies încă își aleg în marea 
majoritate a cazurilor, victime ce provin din școli, 
prin utilizează platformele digitale ca un alt 
instrument pentru a ajunge la ele.  

CE ESTE CYBERBULLYING-UL? 



BULLYING ȘI CYBERBULLYING: 

DIFERENȚE 

BULLYING  CYBERBULLYING 

  Față în față, în realitatea fizică: în 
anumite momente specifice, se 
întâmplă. 

  Exista posibilitatea de a a găsi      
un spațiu sigur sau de a scăpa. 

  Limitat la privitori 
Victima știe cine este el/ea și 
el/ea/ei știu că pot fi urmăriți  

Agresorii pot vedea reacțiile 

faciale și corporale ale victimei 
și ale privitoriilor 

Privitorii pot vedea reacția 
facială și corporală a 
agresorului și a victimei  

Online, în realitatea biților: se 
poate întâmpla în orice 
moment 24/7 zile /săptămână, 

365 de zile/an 
 
 

Nici un spațiu sigur – greu de 
scapat 

Distruibuit de un public 
numeros, poate ajunge 
viral în școală, în cartier, 
în oraș, în țară, în lume. 

De asemenea, agresorii pot fi 
anonimi 

Agresorii nu pot vedea reacția 
facială și corporală a victimei și 
a privitorului 

Privitorii nu pot vedea reacția 
facială și corporală a 
agresorului și a victimei.  



NUMĂRUL DE ATACURI CYBERBULLYING 

Sursă: The annual bullying survey, 2017. 
(+10.000 elevi/studenți cu vârste cuprinse între 12 – 20 
ani, din UK) 



IMPACTUL CYBERBULLYING  

Sursă: The annual bullying survey, 
2017. 
(+10.000 elevi/studenți cu vârste 
cuprinse între 12 – 20 ani, din UK) 



TIPURI DE CYBERBULLYING 

 

AGRESIUNE 

Social Media 

ÎNVĂPĂIERE 

HĂRȚUIRE 

EXCLUDERE 



1. SOCIAL MEDIA BULLYING 
Comentarii, a face glume în mod public asupra unei victime pe rețeaua 
de socializare, bârfa online. 

 

 

TIPURI DE CYBERBULLYING: SOCIAL 
MEDIA BULLYING 



2. Agresiunea  
Comentariile de amenințare negativă în mod repetat și 
limbaj urâcios și alte activități dureroase, în mod public 
sau/și în privat. 

Agresiunea poate să însemne:  

A trimite mesaje private cu conținut plin de durere 
emoțională 

Distribuirea mesajelor din privat, a fotografiilor și a 
videoclipurilor online cu alte persoane (adesea despre 
sexting). 

«Poziție»: agresorul creează un profil fals al victimei și 
pozează în ca fiind acea persoană (adesea pe un site 
matrimonial). 

TIPURI DE CYBERBULLYING: 
AGRESIUNEA 



  

3. Învăpăierea  

 

Învăpăierea are loc, de obicei, public online. Cum ar fi 
grupul de chat, chat-ul de jocuri sau forumul. Grupul de 
atac cibernetic (sau grupul ciberneticilor) trimit  mesaje 
victimei direct în cadrul grupului, astfel încât și alți utilizatori 
să poată vedea.  

 

 

 

 

 

TIPURI DE CYBERBULLYING: 
ÎNVĂPĂIEREA 



TIPURI DE CYBERBULLYING: 
EXCLUDEREA 

4. Excluderea  

Uneori, atacatorii cibernetici folosesc excluderea. Ei 

exclud victima, în mod deliberat dintr-un grup online. 

Apoi, ei se distrează batjocorind victima prin 
comentarii rău intenționate. „Respinșii  în masă": toți 

oamenii din grupul online, condus de atacatorii 

cibernetici, elimină legatura de prietenie virtuală cu 
victima în câteva minute / câteva ore, ștergând-o 

din listă. 



Henry era un elev timid de clasa a VI-a, proaspăt sosit din afara statului 
la o nouă școala.  În timp ce naviga pe un site de socializare, a vizitat o 
pagină despre școală. Acolo a găsit fotografii postate despre elevii din 
școală, inclusiv unul dintre ei era chiar el, numit astfel „Tocilarul Gras”. 
Supărat, el a postat un răspuns prin care își exprima nemulțumirea. Henry 
a trebuit să suporte multe săptămâni de umilire și rănire emoțională, 
înainte ca cineva să-și dea seama de ce se întâmplă. Părinții lui nici 
măcar nu știau, pentru că Henry era prea rușinat să le spună. Postările 
au devenit mai umilitoare, iar curând după aceea, câțiva elevi au făcut 
glume urâte în sala de mese și pe terenul de joacă. Un învățător a 
observat și i-a cerut lui Henry să-i explice ce se întâmplă. El a descris 
pagina de social media și de cyberbullying. 

Lui Henry i-a luat mult timp să-și recâștige încrederea în sinele său.  

Ce ai fi putut face tu și prietenii tăi dacă erați coleg de școală cu Henry, 
cum l-ați fi ajutat și cum l-ați fi facut să se simtă mai bine? 

 

O POVESTE REALĂ: NOUL ELEV ÎN 
ȘCOALĂ 



Sunt Flavia, o fată din Roma în vârstă de 18 ani și sunt în al cincilea an de liceu în domeniul 
umanist. Eram în clasa a opta, iar la Craciun mi s-a dat un netbook pe care l-am folosit 
pentru examenul meu. Imediat am creat un cont pe Skype pentru a mă conecta cu unii 
dintre colegii mei. Prin intermediul acestui cont Skype, unul dintre colegii mei m-a informat 
că cineva a deschis un cont de Facebook fals în numele meu și că acest profil a vorbit 
urât despre mine și despre oamenii la care țin cel mai mult. La școală, am avut mereu 
note mari și mulți m- au urâț din acest motiv. De asemenea, sunt foarte supraponderală, iar 
unii colegi râdeau de mine și mă insultau. Mulțumită familiei mele am recuperat chat-urile 
și tatăl meu a scris acestui profil imaginar, pentru al elimina. Profilul a dispărut, iar vinovații 
au ieșit. "A fost o glumă de liceu, ei doar se jucau", "de unde știi că era vorba despre tine? 
După ce numele tău de familie nu era scris nici măcar corect." Aceste propoziții au fost 
spuse de un părinte și de unul dintre făptași . Întrebarea s-a încheiat acolo, dar situația a 
fost foarte dificilă pentru mine. Nu prea am plecat, de fapt, nu mi-am putut face prieteni și 
în plus mi-am pierdut și prietenii pe care îi aveam deja, chiar mi-au făcut rău. În 
septembrie am început primul an la liceu în școala pe care încă o frecventam de dinainte 
și spre sfârșitul lunii, a apărut un nou profil fals cu numele meu. Am observat acest profil 
pentru că recent îmi făcusem un cont nou deschis, iar arhitecții profilului fals au furat 
fotografiile de pe profilul meu, pe care tocmai le postasem. Am petrecut acei ani 
încercând să nu subliniez faptul că eram și bolnavă. Am crezut că am greșit și am plâns 
de multe ori, de foarte multe ori. Acum am prieteni buni cercetași, am prieteni la școala 
de teatru, familia mea și câțiva profesori. Sfatul meu este să vorbim. Discutați despre 
agresiune sau despre hărțuirea cibernetică sau vorbiți despre faptul că sunteți martori și 
cunoscători ai acestor fapte. Astăzi nu mă mai tem de agresorii mei și mă simt bine prin 
simplul fapt că sunt unică și irepetabilă ca oricare dintre voi. 

          Ce ai fi putut face tu și prietenii tăi dacă erați coleg de școală cu Flavia, cum ați fi 
ajutat-o și cum ați fi facut-o să se simtă mai bine? 

 

POVESTEA FLAVIEI  



•GĂSEȘTE O POVESTE DESPRE 
DISCURSUL URII/CYBERBULLYING 

DIN ȚARA TA ȘI DESCRIE-L AICI 

CONTACTE UTILE  

... 

.... 

...... 

 



ȘTIRI FALSE  



SURSELE ȘTIRILOR FALSE 



POVESTEA LUI PARIS WADE ȘI BEN 
GOLDMAN 

 



 CONTROLUL FAPTELOR ONLINE  

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8




 DE CE ȘTIRILE ONLINE SUNT MAI CREDIBILE? 

1. Superîncărcarea cu informații - Reducerea atenției la 

detalii și nuanțe. Mai puțin dorință de a aprofunda o 

informație. 

2. Camerele Echo și bulele de filtrare -  Dacă mulți 

oameni / prieteni din grupurile mele online repetă că 

ceva este adevărat, deci este adevărat. 
3. Restrângerea contextului în conținut  - texte, imagini și 

videoclipuri decontextualizate. 
4. Informații de manipulare online -  Este ușor să creezi 

conținut fals despre oameni adevărați și profiluri false ale 

unor oameni reali. 



CUM ÎMPRĂȘTIEM ȘTIRI FALSE? 

1. Alegeți o temă sau o persoană care poate 

declanșa cu ușurință dezbateri, comentarii și 

clickuri. 

 
2. Utilizați un stil direct, simplu, agresiv, violent. 

 
3. Propuneți titlul astfel încât să fie cât mai ușor de 

accesat (click- momeală și distruibuire-momeală): 

cuvinte înșelătoare, tonuri senzaționale, imagini cu 

impact puternic și șocant. 

 
4. Mulți din utilizatori nu vor citi conținutul, ci doar 

titlul și implicit pe rețeaua de socializare.  

Asigurați-vă că sunt ușor de înțeles pentru toată 

lumea: deci vor fi împărtășite fără a fi citite. 



CREAREA UNEI ȘTIRI FALSE 

2 0 ’   

1. Poate fi legat de școala dvs. sau de un personaj faimos 
pe care doriți să-l atacați. Poate fi un prieten de-al tău. Se 
poate referi la cursul la care participați astăzi. Poate 

îngrijora cultură și societatea. Ceva sau cineva pe care-l 
cunoști bine și care ar putea ataca. 
 
2. Obiectivul dvs. posibil? Distribuiți mai multe clickbait-uri, 
sharebait-uri și comentarii din cauza conținutului de ură al 
discursului dvs.  

 
3. Sfat 1: nu inventezi ceva absolut absurd. Puteți utiliza 
informații parțial adevărate și apoi adăugați multe false. 
 
4. Sfat 2: puteți căuta informații din surse online care cel 

puțin (sau înșelătoare) confirmă știrile dvs. false. 
 
5. Creați (dar nu distribuiți) știrile dvs. false, "bine 
argumentate", și decideți pe ce canal online ar putea fi 
postate. 

ATENȚIE: Nu postați și nu distribuiți știri false. 

Exercițiul are un singur scop, de a vă face să 

înțelegeți cu ușurință, cum se crează știrea falsă 



CREAREA UNEI ȘTIRI FALSE 

Este foarte ușor să creezi 

ȘTIRI FALSE  
 

Înțelegând cât de ușor este, 

vă puteți descurca și distinge 

mai bine  



DISCURSUL FERICIT 



SFERA DE INFLUENȚĂ 

FĂRĂ IMPLICARE DIRECTĂ 
 

 

SFERA DE INFLUENȚĂ 

SFERA DE IMPLICARE 

 

 



(I)RESPONSIBILITATEA PERSONALĂ 
 

«Este posibil să nu fiți 
responsabili pentru 
situația în care vă aflăți, 
dar veți deveni 
responsabili dacă nu 
faceți nimic pentru a o 
schimba» 
 

MARTIN LUTHER KING 



CONCENTRARE REACTIVĂ 

SFERA DE IMPLICARE 

SFERA DE INFLUENȚĂ 

FĂRĂ IMPLICARE DIRECTĂ 



  

FĂRĂ IMPLICARE DIRECTĂ 

 

 

FII PROACTIV, DAR NU REACTIV 

SFERA DE INFLUENȚĂ 

SFERA DE IMPLICARE 



FII PROACTIV: CREEAZĂ CONȚINUT 
FERICIT 

Participă în 
grupuri online 

pentru a 
împărtășii idei 

nou,sau 
creează una 

cu prietenii tăi 

Participă la 
evenimente ce 

susțin cauze bune 
pe care le iubești  

Creeză sau 
înscrie-te pe 
un website , 

blog sau 
newsletter, 

unde poți gasi 
conținut și 

oameni ce te 
fac fericit! 

Creează sau 
susține 

evenimentele 
ce se 

concentrează 
pe ceva ce tu 

iubești 

Creează 
conținut pe 

social media 
pentru a sprijini 
un prieten, un 

coleg, care are 
nevoie de o 
vorbă bună  

Susține cauze 
online pentru 
a face lumea 

un loc mai 
bun 



 

 

NIȘTE EXEMPLE 

GĂSEȘTE EXEMPLE 
DIN ȚARA TA ȘI 
DESCRIE-LE AICI 



CONȚINUT FERICIT, INTERNET FERICIT, 
OAMENI FERICIȚI! 

 

Șansa de a fi fericit crește cu 15% dacă ești 

foarte apropiat de o persoană fericită. 

 

Nu contează cine este această persoană, 
prietenul tău intim sau nu: șansa ta de a fi 

fericit crește cu 15% indiferent de identitatea 

persoanei. 
 

 Wellbeing: The Five Essential Elements, Tom 
Rath 



Q & A   



Alatură-te comunității 
https://www.facebook.co
m/wordsarestones/ 

THANK 
YOU 

This training course was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 


