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BEWARE este un proiect conceput cu scopul de a educa tinerii cu privire la potențialele 

pericole din mediul online, oferindu-le în același timp cunoștințele și puterea de a se proteja. 

Acesta își propune să ajungă la tineri, lucrători de tineret și alți cetățeni ai UE, astfel încât 

aceștia să poată deveni utilizatori digitali abilitați și responsabili.   

5 Super eroi europeni (cunoscuți, de altfel, drept Parteneri ai proiectului) și-au unit forțele 

pentru a realiza un set detaliat de obiective ale proiectului, menite să îmbunătățească noțiunile 

și abilitățile colaboratorilor special selectați (grupuri țintă). 

Acest ghid este rezultatul cercetărilor lor efectuate în diferite țări și va constitui cartea de 

căpătâi a partenerilor. Lucrarea cuprinde 2 capitole: 

• Protecția datelor în mediul virtual 

• Hărțuirea cibernetică: de la joc la infracțiune 

Printre altele, acesta va viza acea parte a securității online legată de apariția tot mai frecventă 

a hărțuirii și intimidării cibernetice, precum și amenințarea tot mai mare a furtului de 

informații și de identitate.  În combinație cu acest ghid, a fost dezvoltat un joc interactiv ce are 

ca scop îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților dobândite. 

Ghidul este destinat în special tinerilor, fiind conceput cu ajutorul unor metode de predare 

informală, astfel încât procesele de interacțiune și de învățare să fie mai plăcute. Câteva gazde 

vă vor însoți în călătoria voastră prin lumea captivantă a realității virtuale, o lume care, pe de 

o parte, este foarte distractivă, în timp ce, pe de altă parte, ar putea constitui o sursă importantă 

de pericole!  
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Hai să ne cunoaștem gazdele 

 

 

 

                                                

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Activitate pentru grupuri         

Joe – tipul care are cunoștințe de bază despre 

mediul online. Nu are răbdare să citească prea 

multe detalii, dar vrea totuși să fie în siguranță. 

El vă va oferi câteva sfaturi pe parcursul 

calatoriei comune. 

He doesn’t have the patience to read too many 

details, but he still wants to be safe.  He will give 

you some tips along the way. 

Linda – prietena noastră mai în vârstă, care 

vine mereu cu povești și întrebări la care noi 

ar trebui să găsim răspunsul 

Bob – tipul curios care va descoperi o 

mulțime de lucruri noi despre lumea virtuală 

și le va împărtăși cu bucurie cu tine. 

 

Zoe – mereu online, vrea să nu piardă nimic din 

ceea ce se întâmplă cu prietenii ei (tot timpul este 

pe Facebook sau Instagarm), este o avidă  

cumpărătoare online; întotdeauna gata să 

greșească online 
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2.1. Introducere 

 

„Protecția datelor în mediul virtual”, primul capitol al acestui ghid, discută probleme legate de 

securitatea în mediul online și despre riscurile utilizării anumitor aplicații și rețele sociale. Într-

adevăr, acesta oferă o mulțime de informații și sfaturi cu privire la siguranța online și protecția 

celor dragi împotriva potențialelor pericole. În acest sens, primul capitol menționează și faptul 

că tinerii sunt expuși la agresiunea cibernetică, fenomenul folosirii în mod deliberat a social 

media pentru a supăra, amenința și intimida o altă persoană.  

Hărțuirea cibernetică este una dintre provocările majore ale secolului 21 și, ca atare, devine din 

ce în ce mai necesară cunoașterea dinamicii oricărui atac cibernetic, pentru a ne apăra împotriva 

acestui fenomen. În epoca digitală în care trăim este nevoie ca oamenii să fie mai conștienți de 

riscurile hărțuirii online. Drept urmare, scopul celui de-al doilea capitol al acestui ghid, 

„Hărțuirea cibernetică - între joacă și delict”, este de a ține cont de diferențele dintre hărțuirea 

obișnuită și hărțuirea cibernetică, precum și de a înțelege mai bine dinamica unui astfel de 

fenomen.  

Această încercare devine cu atât mai importantă dacă ne gândim că intimidarea cibernetică nu 

este subiectul unei definiții și abordări comune la nivel european, întrucât se află sub incidența 

competențelor suplimentare ale Uniunii Europene. În plus, multe state membre nu oferă o 

definiție specifică hărțuirii cibernetice în legislația națională, ceea ce limitează și mai mult 

posibilitățile de a fi înțeleasă la nivel european.  

Scopul acestui ghid este, prin urmare, să analizeze impactul hărțuirii online în țările implicate 

în proiectul BEWARE și să contribuie la dezvoltarea unei abordări comune la nivel european, 

pentru a combate episoadele de agresiune cibernetică. 

Mai exact, 75 de tineri cu vârste între 15 și 20 de ani au fost selectați și au fost solicitați să 

completeze un chestionar pentru a analiza gradul de cunoaștere și percepție a acestui fenomen. 

Datele sugerează că participanții sunt conștienți de faptul că hărțuirea cibernetică este o realitate 

a zilelor noastre, de timp ce au experimentat-o ei înșiși. Prin urmare, sunt conștienți de riscurile 

pe care și le asumă atunci când folosesc media socială. Cu toate acestea, rezultatele arată că 
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55% dintre participanți nu știu cu adevărat când poate fi numită astfel agresiunea cibernetică, 

în timp ce alții consideră că agresiunea cibernetică este legată de amenințări (mentale sau fizice) 

și de infracțiuni. În plus, în ceea ce privește fenomenul de intimidare cibernetică, își dau seama 

că există o diferență între o hărțuire și o glumă, dar în realitate nu știu să definească agresiunea 

cibernetică.  

În cele din urmă, participanții au confirmat că există o nevoie din ce în ce mai mare de a 

sensibiliza publicul cu privire la acest fenomen, deoarece unele dintre probleme par acum legate 

de cunoașterea limitată a instrumentelor eficiente de prevenire și intervenție și a modului lor de 

implementare. 

În ceea ce privește structura celui de-al doilea capitol, prima parte definește fenomenul de 

hărțuire cibernetică și diversele sale manifestări. A doua parte a acestui capitol încearcă să ofere 

sfaturi despre cum se poate combate și preveni intimidarea cibernetică. Acest ghid este, de 

asemenea, destinat celor care lucrează cu tinerii, care doresc să discute această problemă cu alți 

tineri. Din acest motiv, activitățile informale legate de subiectele abordate au fost incluse într-

un set de instrumente specifice pentru cei ce lucrează cu tinerii. 
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2.2. Hărțuirea cibernetică la nivel european 

 

Definiția unei abordări comune a hărțuirii cibernetice la nivel european este încă departe de a fi 

realizată. Motivul principal este rolul limitat atribuit instituțiilor europene în cauză în domeniul 

prevenirii infracțiunilor informatice, UE având doar un rol „complementar”, constând în 

principal în sprijinirea, coordonarea sau suplimentarea inițiativelor adoptate de statele membre 

la nivel național1.  

Cu toate acestea, printre inițiativele majore luate la nivel european în acest sens, trebuie 

menționate următoarele: 

● Programul comunitar multianual privind protecția copiilor ce folosesc internetul și alte 

tehnologii de comunicare. 

● Programul de finanțare Daphne III. 

● Ziua Internetului mai sigur. 

● Rețeaua europeană anti-hărțuire. 

 
1 „În timp ce Tratatul de la Lisabona și Carta oferă o bază legală pentru acțiunile UE în domeniul drepturilor 

copilului, niciuna dintre ele nu conferă o competență UE ca politică generală. În conformitate cu principiul delegării 

prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din TUE 237, Uniunea Europeană nu poate acționa decât în limitele 

competențelor care i-au fost conferite. UE poate avea o jurisdicție „exclusivă”, „comună” sau „suplimentară”. 

Atribuțiile care nu sunt conferite Uniunii în tratate, rămân în responsabilitatea statelor membre. Acesta este cazul 

hărțuirii cibernetice, pentru care UE are doar un rol „complementar” de a sprijini, coordona sau suplimenta 

inițiativele adoptate de statele membre la nivel național. " 

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D1351&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D1351&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/daphne/index_en.htm
https://www.saferinternetday.org/
http://www.antibullying.eu/
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În mod similar, au fost abordate diverse aspecte juridice afectate indirect de acest fenomen, care 

pot fi aplicate cazurilor de intimidare cibernetică și de hărțuire online: manifestări rasiste și 

xenofobe, sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, hărțuirea sexuală a unei victime cu 

vârsta sub 18 ani, garanții procedurale pentru copiii acuzați în procese penale, reglementări 

privind protecția datelor. 

La nivel național, majoritatea practicilor statelor membre împotriva intimidării cibernetice fac 

deja parte din dispozițiile existente ale codurilor penale, însă doar jumătate dintre acestea au 

legi specifice în acest sens. În mod similar, până în 2016, doar 14 state membre au elaborat o 

definiție formală a intimidării cibernetice, care, în cele mai multe cazuri, s-a limitat la definirea 

acesteia ca o formă de hărțuire care are loc în mediul online.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf#page=16

7  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939877073&uri=CELEX:32008F0913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939877073&uri=CELEX:32008F0913
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939746460&uri=CELEX:32011L0093
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939746460&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939841600&uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf#page=167
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf#page=167
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2. 3. Hărțuirea și hărțuirea cibernetică: ce, unde, cine și de ce 

 

 

Hărțuirea este un fenomen din ce în ce mai frecvent în rândul adolescenților, dar după cum arată 

rezultatele chestionarului Beware, copiii nu știu cu adevărat să-l recunoască și să-l definească. 

Din acest motiv, înainte de a începe analiza fenomenului de hărțuire, trebuie să dăm o definiție 

simplă și generală a ceea ce înseamnă: „hărțuire”: 

 „Hărțuirea este un comportament nedorit și agresiv în rândul copiilor de vârstă școlară, care 

implică un dezechilibru de putere perceput sau real. Comportamentul se repetă sau se poate 

repeta în timp.”  - Stopbullying.gov  

Conform acestei definiții, se poate vorbi de „hărțuire” atunci când un comportament agresiv 

prezintă și caracteristicile următoare:  

● Intenția de a face rău → bătăușul vrea să rănească victima 

● Repetarea în timp → comportamentul agresiv are loc de mai multe ori 
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● Dezechilibrul de putere între victimă și agresor → cel care hărțuiește dorește să facă 

rău victimei de mai multe ori și să o facă să se simtă vulnerabilă 

Am definit acum hărțuirea și principalele sale caracteristici, dar din păcate nu putem rezuma 

diferite feluri de hărțuiri sub o singură denumire. Hărțuirea are multe fețe și, pentru a înțelege 

când are loc un episod de hărțuire, este important să învățați mai întâi să le distingeți pe una de 

cealaltă. De fapt, hărțuirea poate apărea în mai multe moduri: 

● Hărțuirea verbală: Apelative, declanșarea de zvonuri, tachinări negative, amenințări. 

● Hărțuirea socială sau relațională: Excluderea unor membri din grup, ignorarea și 

ocolirea, bârfirea, răspândirea de zvonuri, dezvăluirea unor secrete.  

● Hărțuirea fizică:  Lovirea, lovirea cu piciorul, atingeri nepotrivite, gesturi sexuale, 

pipăirea, amenințarea. 

● Hărțuirea cibernetică: Folosirea e-mailurilor, site-urilor de rețele sociale, a 

telefoanelor mobile, webcam-urilor, mesajelor text și a site-urilor web pentru a trimite 

mesaje negative, a răspândi zvonuri, a posta fotografii sau videoclipuri jenante și pentru 

a crea site-uri sau profiluri false. 

În acest ghid, ne vom concentra pe ultimul tip de hărțuire, unul care are loc de obicei online și 

care, din cauza utilizării tot mai mari a social media, devine din ce în ce mai frecvent: hărțuirea 

cibernetică.  

Prin definirea hărțuirii cibernetice ca fiind o subcategorie a hărțuirii, se poate deduce că 

hărțuirea cibernetică și cea “normală” sunt la fel de periculoase, pe cât sunt de grave. Cu toate 

acestea, prima are anumite caracteristici speciale, care o fac și mai periculoasă și mai dificil de 

gestionat.  

După cum arată graficul, hărțuirea cibernetică are trei caracteristici care ne ajută să o distingem 

dintre celelalte tipuri de hărțuire.  

 

 

 

 



# 

  BEWARE! GHID DE SIGURANȚĂ ONLINE 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În primul rând, hărțuirea cibernetică se bazează pe utilizarea mijloacelor electronice și digitale, 

cum ar fi computere, smartphone-uri și tablete, care oferă celui care hărțuiește o gamă largă de 

dispozitive din care să aleagă. În al doilea rând, hărțuirea cibernetică are loc în spațiul cibernetic, 

un loc unde miliarde de oameni se pot ascunde cu ușurință. Ecranul dă senzația unui sentiment 

de anonimat, care îi determină pe oameni să fie mai îndrăzneți și să spună lucruri pe care nu le-

ar spune niciodată când se află față în față. De obicei, hărțuirea cibernetică are loc în confortul 

propriei case, pe care o poate transforma într-un loc foarte neplăcut din cauza abuzurilor mentale 

HĂRȚUIREA NORMALĂ

• Intenția de a face rău
• Repetarea în timp
• Diferența de putere dintre victimă și 

agresor

HĂRȚUIREA CIBERNETICĂ

• Intenția de a face rău
• Repetarea în timp
• Diferența de putere dintre victimă și 

agresor
• Utilizarea mijloacelor electronice sau 

digitale
• Simțul anonimatului și lipsa 

răspunderii
• Publicitate

Ce distinge hărțuirea 

cibernetică? 
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pe care le comit agresorii.  Faptul că nu este o agresiune fizică, în acest sens, nu o face mai puțin 

periculoasă.  

În cele din urmă, spațiul cibernetic, și mai ales social media, este o arenă publică în care totul 

este public și unde toată lumea are voie să își împărtășească gândurile despre altcineva, chiar 

dacă aceste gânduri sunt negative și dacă insultă. Vizibilitatea online a acestor comentarii și 

dificultatea de a elimina informațiile nepotrivite publicate de altcineva determină hărțuirea 

cibernetică să fie și mai violentă și mai alarmantă.  

 

 

2.3.1.  Linia fină dintre cyberbulliyang și glume 

Definiția hărțuirii cibernetice ne ajută să facem diferența între un episod de hărțuire și o simplă 

glumă. Este foarte important să învățăm cum să facem acest lucru, pentru că pentru a face față 

problemei și a solicita ajutor, trebuie să o putem recunoaște în primul rând. De fapt, unul dintre 

cele mai alarmante rezultate ale cercetărilor realizate de proiectul BEWARE este că, deși 

adolescenții sunt conștienți de diferența dintre hărțuirea cibernetică și glume, cei 55% 

intervievați recunosc că nu știu să dea o definiție concretă “hărțuirii cibernetice" și ca atare nu 

ar ști exact cum poate fi identificată. Drept urmare, șansele de a confunda un episod de hărțuire 

cu o glumă nevinovată sunt mari. 

Același lucru este valabil și pentru alte categorii de hărțuire care, asemenea hărțuirii cibernetice, 

nu implică agresiune fizică. Tachinarea este un aspect des întâlnit al interacțiunii tinerilor și, 

dacă este făcută într-un mod corect, poate fi de fapt un mod foarte plăcut de comunicare și 

conectare. Copiii o pot folosi pentru a crea noi relații sau pentru a încerca să schimbe 

comportamentul cuiva, dar în ambele cazuri este un mod inofensiv de a schimba glume. Una 

dintre principalele diferențe dintre o glumă și o hărțuire este că, în primul caz, dacă un copil 

tachinat se simte jignit, tachinarea se va opri, deoarece comentariul nu trebuia să fie jignitor. Cu 

toate acestea, există și alte diferențe care ne ajută să acordăm atenție modului în care 

interacționăm cu ceilalți. 
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Tachinarea pozitivă 

•Are loc într-o relație apropiată între două 
persoane care privesc tachinarea ca fiind o 
formă de afecțiune 

•Teaser-ul folosește un ton „glumeț” (mai 
degrabă decât unul agresiv) al vocii și 
zâmbete 

•Persoana care este tachinată nu pare 
afectată 

Hărțuirea

•Conținutul tachinărilor devine din afectuos 
în ostil 

•Există un dezechilibru de putere: persoana 
care tachinează are mai multă putere între 
cei din jurul său în comparație cu persoana 
tachinată

•Tachinarea are loc în mod repetat 
•Copilul care tachinează dorește să supere 

sau să-l rănească pe copilul tachinat 
•Copilul tachinat este supărat sau se simte 

rănit de interacțiune 

Mai bine să explic 

această diferență tuturor 

prietenilor mei 
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2.4. Multiplele manifestări ale cyberbulliyang-ului 

Odată identificat fenomenul și învățat să-l recunoaștem, este timpul să ne gândim unde pot 

apărea episoade de hărțuire cibernetică. De fapt, spre deosebire de hărțuirea „normală”, 

hărțuirea cibernetică nu are loc în parc, în afara casei noastre sau la școală. Hărțuirea cibernetică 

are loc în spațiul cibernetic, un spațiu infinit în care miliarde de persoane anonime pot 

interacționa între ele în moduri diferite. În acest sens, este important să investigăm unde poate 

avea loc hărțuirea cibernetică. Participanții au menționat că episoade de hărțuire cibernetică pot 

apărea pe toate tipurile de social media, deși probabilitățile cresc și mai mult atunci când vine 

vorba de cele care dispun de opțiunea de mesagerie privată. 

● Mesajele tip SMS - Nu este întotdeauna nevoie să fie cineva pe care nu îl cunoașteți. 

Uneori, agresorul este o persoană pe care o cunoașteți foarte bine, cineva care are 

numărul dvs. de telefon mobil și care știe cum vă poate răni. Adolescenții tind să-și 

ascundă mesajele și să se asigure că nimeni în afară de ei nu are acces la ele. De aceea, 

combaterea hărțuirii cibernetice este din ce în ce mai dificilă: de cele mai multe ori, nici 

nu ne dăm seama că se întâmplă ceva, iar tinerii, mai ales în perioada adolescenței, pot 

jigni foarte ușor. 

● Mesageria instantanee -   Mesageria instantanee este doar o altă versiune a 

mesajelor text. Partea proastă? Chiar și persoanele pe care nu le cunoașteți vă pot trimite 

mesaje. În zilele noastre, aproape toate site-urile web au o platformă de mesagerie 

instantanee în care utilizatorii se pot întâlni și pot începe să discute. De exemplu, multe 

site-uri web de jocuri video au propria lor platformă de mesagerie instantanee, care ar 

putea deveni cu ușurință o modalitate de a jigni alți jucători, mai ales dacă jocul nu 

merge așa cum ne dorim. 

● Rețelele  sociale - Rețelele sociale sunt ca o fereastră care ne arată viața direct, 

chiar dacă nu asta ne-am dorit. Imaginile pot fi postate fără consimțământul nostru, 

putem fi etichetați în articole, ne putem împărtăși gândurile etc. Este cel mai simplu mod 

de a lăsa pe cineva în viața noastră, dar poate fi la fel de frumos pe cât este periculos: 

comentarii negative pot fi lăsate sub postările noastre, pot fi făcute capturi de ecran ale 

fotografiilor noastre și apoi împărtășite fără consimțământul nostru și, odată ce am 
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împărtășit datele noastre pe internet, este foarte dificil să le mai ștergem pentru 

totdeauna.   

● Aplicațiile   anonime - Aceste  aplicații vă permit să creați mesaje în mod anonim 

(ceea ce nu înseamnă, însă, că datele nu sunt salvate), să discutați cu oameni noi, să 

partajați fotografii și videoclipuri. Faptul că nu sunteți nevoit să vă împărtășiți 

identitatea, duce adesea la abuzuri rasiale sau amenințări violente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmmmm... N-am știut că există atâtea 

forme de hărțuire cibernetică  
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2.5. Agresorul 

Este mult mai ușor să devii un hărțuitor în societatea de astăzi. Suntem înconjurați de dispozitive 

electronice, toată lumea are acces la social media și oamenii petrec mai mult timp online ca 

niciodată. Dar cine sunt aceste persoane? Cine este agresorul? Îl cunoaștem? 

 

 

 

Hărțuirea cibernetică poate fi definită astfel:  

"Un grup sau o persoană care comite un act sau are un comportament agresiv și intenționat cu 

ajutorul unor imagini, comentarii negative, insulte și amenințări pe site-urile de socializare, în 

mod repetat și în timp, împotriva unei victime care nu se poate apăra cu ușurință.” (Smith, 

Mahdavi, Carvalho și Tippett, 2006, p.1) 

Uneori, da, așa cum am spus mai devreme, agresorul poate fi cineva cunoscut, și poate îl 

cunoaștem chiar bine, cineva pe care îl vedem în fiecare zi la școală. Dar, cum vorbim despre 

hărțuirea cibernetică, agresorul este de cele mai multe ori un străin, pe care nu l-am văzut 

niciodată în viața noastră „reală”, ceea ce face lucrurile și mai dificile, pentru că nu putem ști 

cine se ascunde de cealaltă parte a ecranului. 

Cu toate acestea, indiferent dacă îi cunoaștem sau nu, agresorii cibernetici au câteva 

caracteristici generale comune: 

● Le place să îi controleze pe ceilalți și au o personalitate dominantă;  

● Nu manifestă empatie și compasiune față de victime. Acest lucru este din cauza 

faptului că în general nu își dau seama de consecințele a ceea ce fac; 
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● Cred că au mai multă putere decât alții. După cum am mai spus, în realitate, toate 

tipurile de hărțuire implică un dezechilibru de putere perceput între victime și 

făptuitori; 

● Le face plăcere o situație conflictuală și o caută; 

● Refuză să-și asume responsabilitatea pentru comportamentele negative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum știu să recunosc o persoană care 

hărțuiește în mediul online! 
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2.5.1.  De ce unii copii îi hărțuiesc pe alții? 

 

 

Am definit până acum ce este hărțuirea cibernetică, unde are loc și cine este agresorul. Dar 

adevărata întrebare care ar trebui să ne vină în minte atunci când ne gândim la hărțuirea 

cibernetică este: de ce copiii se hărțuiesc între ei? 

● Puterea – Adolescenții cărora le place să dețină controlul și puterea sunt mai susceptibili 

să devină hărțuitori. Când lucrurile nu merg așa cum își doresc, aceștia încep să adopte 

comportamente de intimidare pentru a-și restabili supremația. Acest lucru se întâmplă 

de obicei atunci când un copil dorește să aibă putere asupra elevilor mai mici sau mai 

slabi, sau când există o concurență și cineva vrea să se impună în fața celorlalți 

competitori.  

● Presiunea colegilor - Lumea adolescenței poate fi un loc crud și dificil. Toată lumea 

vrea să se integreze, iar nevoia de a fi acceptat și teama de a fi următorul copil țintă sunt 

motive suficiente pentru a se începe hărțuirea celorlalți. 

● Prejudecata - O rasă diferită, o religie sau o orientare sexuală diferită. Un regim diferit, 

o nevoie specială. A fi diferit este întotdeauna un lucru dificil de gestionat, mai ales în 
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adolescență, când prejudecățile duc întotdeauna la un nou motiv pentru a se începe 

hărțuirea.   

● Răzbunarea - Uneori, copiii care au fost hărțuiți în trecut devin ei înșiși hărțuitori. De 

obicei, acești copii resimt o justificare pentru acțiunile lor și au un sentiment de ușurare 

și răzbunare pentru ceea ce au trăit.   

● Popularitatea - Statutul social este deosebit de important atunci când ești copil și încerci 

să te afirmi. Copiii populari se distrează pe seama copiilor mai puțin populari, 

răspândesc zvonuri și îi persecută. Fac aceste lucruri și pentru a atrage atenția sau pentru 

a diminua statutul social al altui copil care, în opinia lor, poate deveni mai popular decât 

ei.   

● Problemele personale - Copiii cu un istoric familial dificil sunt mai susceptibili să 

devină hărțuitori, pentru a-și recăpăta puterea pe care simt că nu o au acasă. Adolescenții 

care au o stimă de sine scăzută din cauza abuzului, pot recurge la hărțuire pentru a-și 

masca lipsa de încredere în sine. 

● Distracția - Uneori, copiii se plictisesc și, pentru a-și face viața mai interesantă, pot 

începe să-i agreseze pe alții. De asemenea, pot suferi de lipsă de atenție din partea 

părinților, iar hărțuirea îi poate ajuta să obțină o parte din atenția de care au nevoie. În 

plus, uneori copiii nu dovedesc empatie, plăcându-le în mod deosebit să rănească 

sentimentele celorlalți. De asemenea, se bucură de sentimentul de putere pe care îl 

câștigă din hărțuire și își consideră amuzante glumele lor jignitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahhh, deci de-asta se 

hărțuiesc copiii… 
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2.5.2.  Sexul agresorului cibernetic 

Atunci când comparăm rezultatele cu cele ale hărțuirii obișnuite, unde băieții tind să fie mai 

hărțuitori decât fetele, dovezile sugerează că 

hărțuirea cibernetică se află în general la un nivel 

de egalitate pentru ambele sexe. Deși unele studii 

sugerează că fetele pot fi autoarele unor acțiuni de 

hărțuire cibernetică la fel ca băieții, nu se pot trage 

concluzii clare asupra acestui aspect. Faptul că 

fetele sunt mai implicate în hărțuirea online și 

offline, poate rezulta din natura indirectă a 

comunicării electronice și din oportunitățile pe 

care aceasta le oferă pentru interacțiunea socială de 

grup. Cercetările arată că, deși băieții tind să fie 

mai agresivi și sunt adesea implicați în hărțuirea fizică, fetele tind să folosească tactici 

emoționale.3 Fetele tind să fie mai discrete în tactica lor de hărțuire (de exemplu, trimiterea de 

e-mailuri intimidante dintr-un cont fals sau răspândirea unor zvonuri despre victimele lor). 

Mijloacele utilizate pentru a perpetua hărțuirea cibernetică par să fie legate de diferențele dintre 

sexe. Fetele par să fie deosebit de active în social media. Drept urmare, s-a constatat că un număr 

mai mare de fete decât de băieți hărțuiesc pe rețelele de socializare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881143/
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2.6. Spectatorul 

 

 

Spectatorul este acea persoană care vede ce se întâmplă între agresor și victimă, dar care nu este 

implicat direct în episodul de intimidare. În cazurile clasice de hărțuire, rolul spectatorului este 

limitat la cel de a fi un simplu martor. Numeric, numărul de persoane prezente poate ajunge la 

mii, în cazuri rare chiar și la milioane, din cauza împrăștierii virale a conținutului online.  

În plus, așa cum este indicat în chestionarul Beware, marea majoritate a participanților cunosc 

episoade de hărțuire cibernetică precum umilirea, insultarea, publicarea fotografiilor fără 

consimțământ, furtul de identitate și al datelor cu caracter personal. 

În hărțuirea cibernetică nu se poate face o distincție clară între un autor și un spectator. Deși 

spectatorii la hărțuirea tradițională sunt doar pasivi sau nu încurajează autorul, spectatorii 

cibernetici pot fi, de fapt, implicați în incident. Dacă un autor publică un conținut online jignitor 

despre o victimă, iar spectatorii aleg să răspândească respectivul conținut, rolul lor devine 

similar cu cel al hărțuitorului. În acest sens, rezultatele chestionarului Beware arată că 80% 
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dintre participanți sunt de acord că cei care sunt martori și nu raportează o agresiune cibernetică 

sunt, de asemenea, responsabili, în timp ce 19% au răspuns “Poate” și doar 1% dintre ei 

consideră că spectatorii nu sunt responsabili. 

Prin consumarea, aprecierea și partajarea conținutului nociv, spectatorii pot consolida astfel 

comportamentul autorilor. 4Un studiu recent a arătat că, în comparație cu situațiile față-n-față, 

spectatorii sunt chiar mai puțin susceptibili să intervină atunci când e vorba despre hărțuirea 

online. De exemplu, s-a constatat că spectatorii au ezitat să ia măsuri atunci când victima era 

cineva pe care nu îl cunoșteau bine. Cu toate acestea, numărul scade atunci când victima este 

un prieten apropiat al spectatorului.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4  https://www.universityofcalifornia.edu/news/who-speaks-against-online-bullying  

Niciodată nu ar trebui să 

asistăm nepăsători! 

https://www.universityofcalifornia.edu/news/who-speaks-against-online-bullying
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2.7. Victima cibernetică 

 

Fiecare victimă a intimidării cibernetice prezintă anumite caracteristici, dar, în cele mai multe 

cazuri, tinerii sunt susceptibili la a fi hărțuiți din cauza unor vulnerabilități percepute, cum ar fi 

aspectul sau dimensiunea corpului elevului, gradul de masculinitate sau feminitate, performanța 

școlară, percepția de a fi homosexual, lesbiană, bisexual sau transsexual, precum și venitul mic 

al familiei, rasa, etnia, naționalitatea sau religia sa, dizabilitățile sau nevoile sale speciale de 

sănătate. 

În mod similar, unele vulnerabilități nepercepute cresc riscul de a deveni o victimă a hărțuirii. 

Cu alte cuvinte, persoanele hărțuite prezintă câteva caracteristici generale comune:  

● sunt timide și au o stimă de sine scăzută; 

● sunt nesiguri pe ei, anxioși și sensibili, cu probleme de codificare și interpretare 

corectă a emoțiilor; 

● legăturile lor emoționale cu părinții sunt mai puțin dezvoltate; 

● nu au o relație bună cu școala; 

● petrec mai mult timp online; 

● folosesc strategii de adaptare mai agresive sau mai pasive; 

● au o atitudine negativă față de ei înșiși. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce au în comun 

persoanele 

hărțuite în 

mediul online? 
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Din acest motiv, putem defini victima ca fiind o persoană cu anumite dificultăți, cu o dizabilitate 

fizică sau psihică, cu probleme în a stabili relații sociale sau care aparține unui grup minoritar. 

Este posibil ca victimele hărțuirii cibernetice să nu știe cine este hărțuitorul sau de ce acesta îi 

vizează.  
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2.7.1. Sexul victimei informatice și factorii de influență 

Cercetările au indicat faptul că fetele sunt mai susceptibile la a fi hărțuite în mediul online. 

Prezența puternică a fetelor în rândul victimelor se poate datora faptului că, față de băieți, este 

mult mai posibil ca fetele să raporteze cazurile de hărțuire cibernetică ce devin mai serioase, 

cerând ajutorul părinților și prietenilor. După cum sugerează rezultatele chestionarului Beware, 

aproape toți participanții, în special cei de sex feminin, au raportat o hărțuire cibernetică dacă 

aceasta li s-a întâmplat și au menționat poliția, părinții și administratorii rețelei ca fiind cele mai 

uzuale autorități cărora să li se raporteze episodul respectiv. Spre deosebire de fete, băieții pot 

avea tendința de a nu raporta asemenea incidente din cauza modului în care este construită 

societatea referitor la imaginea identității masculine. Acest factor comportamental trebuie luat 

în considerare, deoarece băieții pot să nu informeze întotdeauna despre situațiile în care au fost 

hărțuiți.  

Tipul de școală frecventată are, de asemenea, o influență puternică asupra probabilității de a 

cădea victimă hărțuirii cibernetice. Pentru a da un exemplu, în liceu, un procent mic de elevi 

sunt victime, în timp ce într-o școală gimnazială, unde nu există criterii de admitere, un procent 

mai mare de elevi sunt afectați de hărțuirea online.  

Pe lângă toate acestea, modul de utilizare a internetului joacă un rol major: Profilurile „fixe” 

cibernetice (trafic mare de internet) sunt mai afectate de hărțuirea cibernetică, în timp ce 

profilurile „la distanță” (cel mai mic trafic) sunt mai puțin afectate.  
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2.8.  Consecințele hărțuirii cibernetice 

Hărțuirea poate afecta pe oricine - pe cei hărțuiți, pe hărțuitori și pe cei care sunt martorii unei 

hărțuiri. Iată câteva sentimente comune pe care le simt adesea protagoniștii hărțuirii cibernetice: 

Agresorul: 

▪ Un număr crescut al comportamentelor 

problematice, inclusiv al agresivității proactive 

și reactive, al daunelor materiale, actelor 

ilegale, abuzului de substanțe, fumatului, 

alcoolismului, beției, delincvenței și 

comportamentului cu tendințe de suicid5; 

▪ Dificultăți sociale, cum ar fi stresul, depresia și 

anxietatea; 

▪ Emoții negative, cum ar fi furia, tristețea, 

frustrarea, frica și rușinea; 

▪ O utilizare crescută a disciplinei punitive și 

slabe legături emoționale cu persoanele 

însoțitoare. 

 

Spectatorul 

▪ Consolidarea comportamentului individualist  

și egoist; 

▪ Lipsa empatiei față de durerea victimei; 

▪ În unele cazuri, sentimente de neputință similare cu 

cele ale victimei. 

 

 

 

 

 
5 Extras din: https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html 

Ohhhh… lucrul acesta are atât 

de multe consecințe… 

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html


# 

  BEWARE! GHID DE SIGURANȚĂ ONLINE 

 

29 

 

Victima: 

▪ O stimă de sine scăzută și lipsa de încredere în sine; 

▪ Niveluri ridicate de singurătate și anxietate, tendință suicidară; 

▪ Dificultăți de integrare școlară și de învățare; 

▪ Neadaptare socială și izolare; 

▪ Furie și frustrare; 

▪ Simptome clinice precum nevroza, isteria și depresia; 

▪ Probleme de sănătate, cum ar fi dificultăți de a dormi, lipsa poftei de mâncare, 

probleme ale pielii, dureri de cap; 

▪ Atitudini violente dezlănțuite; 

▪ Mai puține relații și mai multe probleme emoționale și de colegialitate. 

Rezultatele chestionarului Beware în acest sens sunt ferme: cele mai frecvente consecințe pe 

care hărțuirea cibernetică le are asupra victimei au fost identificate de participanți ca fiind: 

depresia, anxietatea, auto-vătămarea, stima de sine scăzută, tulburările alimentare și 

sinuciderea; participanții sugerează ajutorul psihologic pentru a se oferi sprijin victimelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar trebui să accesez 

www.ncpc.org ca să aflu 

mai multe 

http://www.ncpc.org/
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2.9. Sunteți o victimă a hărțuirii cibernetice? Iată cum puteți face față 

situației: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În primul rând, este evident că ar trebui să evitați să oferiți fotografii personale, numere de telefon, 

adrese sau orice alt tip de date cu caracter personal. Este mai ușor să previi decât să tratezi! 

Dar dacă este prea târziu, iată câteva sfaturi: 

● Încercați să nu răspundeți cu furie. Păstrați-vă calmul, altfel pur și simplu îl veți ajuta 

pe hărțuitor să vă rănească. 

● Fiți ferm în răspunsuri: veți părea mai puternic și mai dur, iar agresorul se poate simți 

descurajat. Pe social media nu există contact fizic, un detaliu util în acest caz, așadar 

nimeni nu vă poate vedea reacția reală. Prefaceți-vă până când devie realitate, 

păstrați-vă calmul! 

●  Cereți unui prieten să vă ajute să-i răspundeți hărțuitorului                

● Dacă agresorul continuă să vă hărțuiască, încercați să-i cereți să se oprească! Nu 

există nicio garanție că acest lucru se va întâmpla, dar este o încercare prin care îi 

arătați că nu veți mai accepta abuzuri. 

● Cereți ajutorul! Vorbiți cu persoane care știți că vă vor asculta și care vor încerca să 

vă ajute: un profesor, părinții... 

● Blocați-l pe hărțuitor! În orice caz, probabil nu se va opri, dar cel puțin veți fi mai 

puțin tentat să răspundeți. 
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● Nu vă fie teamă să vă adresați unui adult. Nu veți fi pedepsiți: încercarea de a ignora 

problema sau de a o desconsidera nu vă va ajuta, ci ar putea înrăutăți lucrurile. 

● Dacă hărțuirea continuă pe e-mailul dvs., schimbați-vă adresa. O metodă utilă de a 

evita hărțuirea este ignorarea hărțuirii.  

● Contactați sistemul de gestionare a rețelelor sociale și cereți să vă elimine toate datele 

dvs. personale. Materialul nu va fi șters, dar oamenii nu vor mai avea acces la el. 

● Adunați dovezi. Dezavantajul hărțuirii cibernetice este că aveți posibilitatea de a 

salva orice insultă și amenințare. Folosiți-le cu înțelepciune!  

● Dacă hărțuitorul cibernetic nu elimină conținutul în 48 de ore, puteți face o 

reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, chiar dacă 

identificarea persoanei care a postat conținutul neautorizat nu este posibilă. 

Intervenția autorităților ce se ocupă cu protecția datelor va avea loc în 48 de ore. 

● Dacă sunteți amenințați cu violență fizică, nu ezitați să sunați la poliție! Solicitați 

unui părinte sau oricărui alt adult să apeleze oamenii legii. 

● Aveți în vedere posibilitatea de a vorbi cu direcțiunea școlii. 

● Protejați-vă conturile și telefonul mobil! Nu vă împărtășiți parolele cu nimeni: acest 

lucru s-ar putea dovedi foarte periculos.        

NU UITAȚI: a cere ajutorul pentru a opri aceste episoade de hărțuire NU este un simptom 

al slăbiciunii. Înseamnă doar că nu mai sunteți dispus să acceptați amenințări sau tachinări! 

Mai mult, cererea de ajutor i-ar putea determina și pe alți tineri aflați în situația dvs. să facă 

la fel. Există multe episoade de hărțuire care ar 

putea intra în categoria infracțiunilor: de aceea 

este important să vorbim cu oameni, cum ar fi 

adulții de încredere. Discuția cu persoane cu 

mai multă experiență v-ar putea ajuta să 

înțelegeți gravitatea situației și modul în care ar trebui să vă comportați după 

un episod de agresiune cibernetică. 

 

 

 

Am căutat ajutor atunci când am 

fost hărțuit cibernetic 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/European+Data+Protection+Supervisor
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2.10. Cunoașteți pe cineva care este victima hărțuirii cibernetice? 

Dacă știți că cineva este victimă a hărțuirii cibernetice, nu rămâneți un spectator: ACȚIONAȚI! 

Un spectator este o persoană care este martorul unui episod de violență cibernetică, fără să 

intervină. Cel mai bun lucru de făcut pentru a pune capăt acestor episoade este să le confruntați.  

● Raportați episodul autorității școlii. Dacă victima este unul dintre colegii de clasă, 

informați asupra acestui lucru! Puteți raporta episodul în mod anonim, fără să vă 

expuneți niciunui risc. 

● Raportați episodul site-ului/aplicației/jocului. Fiecare rețea sau platformă socială care 

se respectă interzice hărțuirea cibernetică și oferă instrumente simple pentru ca 

încălcările să fie raportate, în timp ce vă protejează identitatea.  

● Vorbiți cu un adult de încredere. Spuneți-i unui adult pe care vă puteți baza ce se 

întâmplă, în cazul în care un coleg de clasă a avut o experiență online negativă. Poate fi 

un părinte, un profesor, un antrenor sau orice alt adult, important este ca persoana cu 

care vorbiți să fie de încredere. 

● Strângeți dovezi. Faceți o captură de ecran, salvați fotografia sau mesajul, înregistrați 

episodul cu telefonul dvs. În acest fel, adultul cu care vorbiți va putea interveni cu dovezi 

clare și va putea observa abuzul suferit de victimă. 

● Arătați că vă pasă. Arătați-i colegului de clasă că nu este singur. Trimiteți-i mesaje sau 

imagini încurajatoare. Spuneți-i că țineți la el/ea și arătați-i cât de interesat sunteți de situația 

în care se află: nu trebuie să treacă singur prin asta, poate conta pe tine. De asemenea, de ce 

nu încercați să implicați și alți colegi de clasă? Puteți posta comentarii pozitive sub una dintre 

fotografiile sau mesajele sale. Nu uitați: unde-s mulți, puterea crește! 
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● Dacă îl cunoașteți pe hărțuitor, spuneți-i să se oprească! Încercați să-l faceți să înțeleagă 

că nu este deloc mișto să te porți ca un nesimțit cu alții. Este important să nu tăceți: dacă nu 

spuneți nimic, puteți încuraja hărțuitorul să continue să se comporte astfel. 

● Nu încurajați hărțuitorul. Dacă asistați la episoade de hărțuire cibernetică, nu le 

încurajați în niciun fel. Nu adăugați un comentariu care ar putea face ca hărțuitorul să 

acționeze cum știe el: evitați zâmbetele sau orice altă formă de sprijin. 

● Aveți grijă de siguranța dvs. Nu amenințați fizic alte persoane. Evitați să vă creați 

probleme pentru a vă ajuta prietenul, puteți înrăutăți situația! De asemenea, dacă 

observați un comportament crud sau jignitor pe social media, nu stați și priviți, raportați-

l! 

● Folosiți-vă imaginația. Gândiți-vă creativ la ce ar putea stopa un episod de hărțuire 

cibernetică. Împărtășiți-vă gândurile cu alții și folosiți-vă de talentul tuturor pentru a 

găsi o soluție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În caz de violență 

cibernetică, întotdeauna 

ar trebui să acționăm! 
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2.11. Hărțuirea cibernetică și importanța prevenirii 

Într-un moment în care suntem din ce în ce mai dependenți de internet și rețelele sociale, asistăm 

la un număr tot mai mare de acte de hărțuire cibernetică sau atacuri cibernetice în general. Astfel 

de situații pot fi extrem de neplăcute și îngrozitoare pentru victime. 

Când vorbim despre hărțuire cibernetică, trebuie să luăm în considerare o serie de factori, în 

primul rând importanța prevenirii. De fapt, este posibil să luptăm contra episoadelor de hărțuire 

cibernetică pur și simplu prin prevenire, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, utilizatorii 

online trebuie să posede un anumit nivel de cunoștințe despre instrumentul utilizat. Prin urmare, 

rolul familiei în educația copiilor este deosebit de important, deoarece aceștia trebuie educați să 

utilizeze corect și conștient internetul și platformele sociale.  

 

2.11.1.  Sfaturi pentru a preveni hărțuirea cibernetică 

● Informați-vă. Pentru a putea preveni hărțuirea cibernetică, trebuie să înțelegeți exact 

despre ce este vorba. În ce constă? Cum și Unde? Vorbiți cu prietenii pentru a le înțelege 

punctul de vedere și dacă au trecut vreodată prin așa ceva. 

● Protejați-vă parola. Țineți-o secretă, nici măcar prietenului dvs. cel mai bun nu 

trebuie să i-o spuneți! Dar dacă cineva o află, puteți oricând să o schimbați. 

● Gândiți-vă. Înainte de a posta orice fotografie pe o rețea de socializare, trimiteți-o 

prietenilor sau persoanelor de încredere. Cei care vor să te rănească o vor folosi cum 

vor, pentru a-ți distruge viața. 

● Nu deschideți niciodată mesaje de la necunoscuți.  

● Deconectați-vă întotdeauna de pe platformele online. 

● Creșteți-vă nivelul de conștientizare. Creați o mișcare sau un grup sau o campanie de 

conștientizare. Dacă punem toți umărul, putem preveni acest fenomen, mai ales dacă 

suntem mai conștienți. 

● Configurați-vă setările de confidențialitate. Pe majoritatea rețelelor de socializare, 

aveți adesea ocazia să schimbați cine poate vedea ce postați. Prin urmare, înainte de a 

accepta orice nouă cerere de prietenie, gândiți-vă bine! 
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● Căutați-vă numele pe motoarele de căutare, cum ar fi Google (egosurfing). Dacă vă 

puteți găsi numele la o astfel de căutare, încercați să ștergeți informațiile disponibile 

înainte de a fi prea târziu! 

… Și, bineînțeles, nu deveniți dvs. înșivă un hărțuitor cibernetic! 

Victimele tinere ale acestor tipuri de atacuri pot, în cazul în care este prea târziu, să apeleze la 

următoarele 3 instituții: familia (instrucțiunea socială), școala și poliția.  
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2.12. Importanța școlii în prevenirea și protejarea victimelor 

 

Rolul școlii în educarea tinerilor în spiritul respectului reciproc și despre utilizarea în mod corect 

a internetului, în special a platformelor sociale, este extrem de important. Ori de câte ori 

directorul școlii află despre un episod de hărțuire cibernetică a unui elev din școala sa, acesta 

va trebui să informeze imediat părinții despre elevii implicați. Regulamentul școlii trebuie să 

prevadă măsuri disciplinare adaptate gravității actelor săvârșite. De asemenea, este indicat să 

salveze pe calculator informațiile care pot constitui drept probă și apoi, dacă este posibil, să 

șteargă sau să solicite operatorului platformei să șteargă tot conținutul postat online. Când vine 

vorba de implicarea colegilor de clasă, părinții sunt sfătuiți să contacteze ei înșiși profesorii și, 

dacă există, psihologul școlii să ia în considerare raportarea incidentului respectiv la poliție. 

Prin urmare, este responsabilitatea școlii să asigure educația și informațiile necesare, să prevină 

și să abordeze problemele care îi afectează pe copii, pentru a le îmbunătăți starea și a le reduce 

neplăcerile.  
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2.13.  Cum vă pot ajuta părinții în cazul unui atac cibernetic 

Cultivați o relație de încredere cu părinții și explicați-le cum folosiți platformele media. În 

primul rând, ajungeți la un acord cu privire la modul în care aceștia v-ar putea ajuta să folosiți 

media digitală și conținutul postat. În cazul în care doriți să acționați în deplină libertate, ajungeți 

la un numitor comun cu părinții; dar NU UITAȚI, asigurați-vă că au cum să vă ajute în caz de 

nevoie!  

 

 

 

 

 

 

 

2.13.1.  Rolul părinților 

În ceea ce privește prevenirea și răspunsul la hărțuirea cibernetică, implicarea părinților în 

monitorizarea interacțiunilor și relațiilor online ale copiilor este esențială. Părinții trebuie să 

urmărească ce se petrece pe ecran sau ceea ce face copilul, tot timpul. În majoritatea cazurilor, 

părinții nu au crescut în era digitală; ei nu sunt familiarizați cu mediul virtual. Drept urmare, este 

de datoria lor să învețe cum funcționează diverse site-uri de rețele sociale (cum ar fi Facebook sau 

Instagram, de exemplu). E de așteptat ca părinții să discute în mod regulat și specific cu copiii lor 

despre problemele apărute online. De asemenea, aceștia trebuie să stabilească anumite perioade 

de timp și să impună reguli privind securitatea online și utilizarea internetului.  

 

 

Care este rolul 

părinților? 
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În mod clar, pentru părinți poate fi dificil să știe dacă un copil a fost victima hărțuirii cibernetice. 

Dacă sunt prezente semnele obișnuite ale hărțuirii cibernetice, părinții pot fi încurajați să-și 

informeze copilul despre îngrijorările lor și să-i ofere sprijin. Aceștia trebuie să sprijine și să 

realizeze când copiii lor sunt hărțuiți și să încerce să afle de cât timp are loc hărțuirea. Primul pas 

în prevenirea hărțuirii informatice înainte de a se înrăutăți este de a instrui copiii să nu răspundă 

la nicio amenințare de hărțuire cibernetică sau la comentarii online. În plus, este important să nu 

ștergeți niciunul dintre mesaje, precum și orice are legătură cu hărțuitorul (adrese de e-mail, nume 

de utilizator online etc.). Apoi, părinții ar trebui să raporteze incidentul(ele) la școală cât mai 

curând posibil și să ceară ajutor. Într-adevăr, comunicarea și relațiile dintre părinți și personalul 

școlar sunt de o importanță primordială în recunoașterea unui atac de hărțuire cibernetică. În 

concluzie, părinții trebuie să-și protejeze copilul și să fie cei la care apelează copiii atunci când 

ceva nu este în regulă. 
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Ce este așa de special la educația 

nonformală?!?  

2.14.  Educația nonformală în combaterea hărțuirii cibernetice 

Există multe modalități diferite de a combate hărțuirea cibernetică și de a educa tinerii, dar ceea 

ce sugerează proiectul BEWARE este că cea mai eficientă educație ar putea fi educația 

nonformală (ENF). Dar ce este aceasta? 

UNESCO-UNEVOC definește educația nonformală drept „orice activitate educațională 

organizată în afara sistemului formal instituit și destinată să servească clientelelor 

identificabile de învățare și obiectivelor de învățare6”. 

 

 

 

 

 

 

 

ENF are caracteristici speciale care o diferențiază de orice alt tip de metodă de predare și care 

o fac o modalitate mai distractivă și mai plăcută de învățare pentru studenți: 

● Participarea la toate activitățile se face în mod voluntar  

● Accentul este pus pe oameni în calitate de studenți 

● Activitățile și metodele sunt întotdeauna proiectate pentru un anumit grup țintă 

● Procesul de învățare este planificat, structurat și evaluat 

● Este deliberat și monitorizat 

● Experimentarea, adesea denumită „învățare prin practică”, este principala metodă de 

lucru. 

 
6 https://unevoc.unesco.org/go.php?q=education&context=  

https://unevoc.unesco.org/go.php?q=education&context=
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Pentru a înțelege mai bine educația nonformală, este important să se facă distincția între 

educația nonformală și educația informală. 

Educația informală este un proces ce se desfășoară pe tot parcursul vieții, în care fiecare 

persoană dobândește atitudini, valori, abilități și cunoștințe din experiența de zi cu zi, precum 

și influențe și resurse educaționale din mediul său - din familie și vecini, muncă și recreere, de 

la piață, bibliotecă sau din mass-media. Fiecare persoană dobândește o educație informală în 

viața sa de zi cu zi, de la naștere până la moarte. În fiecare zi, învățăm ceva nou construind 

relații cu ceilalți și trăindu-ne viața, în timp ce educația nonformală, așa cum am menționat 

anterior, este planificată, intenționată și evaluată de un educator. 

Mai mult, în ENF, educator înseamnă facilitator. Educatorul este cea mai largă definiție a 

procesului de educație în toate aspectele sale, în timp ce facilitatorul este pur și simplu persoana 

care are o strategie sau o metodă specifică prin care ghidează elevii. Educatorii facilitează 

învățarea, iar facilitatorii încurajează comunicarea în cadrul grupului. 

Dar de ce ar trebui să alegem educația nonformală ca principala metodă de educație pentru a 

combate hărțuirea cibernetică și pentru a sensibiliza? De fapt, există multe beneficii care ne-ar 

putea ajuta să ne atingem scopul: 

● ENF poate sprijini activ schimbarea și are un impact real asupra societății 

● Educația nonformală este esențială pentru implementarea și dezvoltarea acelor concepte 

care nu pot fi pur și simplu „predate” 

● ENF este utilă pentru predarea unor valori importante, precum libertatea, pacea, 

respectul, diversitatea sau drepturile omului 

● Metodele nonformale dau rezultate: incluziunea socială, consolidarea capacităților, 

cetățenia activă, dezvoltarea durabilă, soluționarea conflictelor 
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2.15. Jocuri de rol 

Cea mai bună modalitate de a implementa această metodă într-un mediu educațional este 

utilizarea unui joc de rol. De ce un joc de rol? Deoarece creează o empatie puternică în rândul 

participanților și stimulează creativitatea. De fapt, este foarte important să încurajăm 

contribuțiile personale, pentru a ajuta copiii să reflecteze asupra propriei lor experiențe și să fie 

obiectivi față de ei înșiși, prin creșterea conștientizării de sine.  

În plus, trebuie menționat faptul că jocul de rol este foarte versatil. Această caracteristică face 

posibilă adaptarea jocului la grupul nostru țintă specific, jucând diferite roluri în diferite situații.  

Jocul de rol poate fi foarte util atunci când e vorba de înțelegerea: 

● implicațiilor unui anumit comportament 

● unui fenomen social 

● unor anumite roluri și personaje 

● contribuției pe care copiii o pot aduce, aflați în acea poziție anume 

Plus că este foarte ușor să începi un joc de rol, deoarece nu ai nevoie de prea multe materiale. 

Este suficient să ai: 

● o poveste de fond 

● obiective 

● roluri și reguli 

● activități practice 

 

 

Vă rugăm să găsiți mai jos setul nostru de instrumente pentru implementarea jocului de 

rol cu grupul dvs. țintă! 
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ACTIVITATE PENTRU GRUPURI  

Pălăriile gânditoare 

Descriere: Grupul este împărțit în 3 grupe de câte 5 persoane. Se prezintă situația de conflict. Activitatea 

implică 5 pălării imaginare, fiecare având o culoare diferită. Aceste culori semnifică rolurile ce trebuie 

adoptate în momentul în care o persoană își pune pălăria respectivă. De exemplu, în timp ce poartă pălăria 

galbenă, persoana ar trebui să fie interesată doar de aspectele pozitive ale situației în discuție. În schimb, 

pălăria neagră înseamnă doar o gândire critică și analiza punctelor negative. 

Se va discuta în grup despre conflict (fiecare persoană își joacă rolul, fără a-l dezvălui celorlalți); se 

explorează diferite aspecte ale situației. Prezentarea în funcție de culoarea pălăriei - explicarea rolului pe 

care l-ați avut sub pălărie, cât de util sau nu a fost în discuții.  

Scop: De a se observa diferențele și de a se căuta soluții de colaborare 

Pălăria galbenă Pălăria galbenă simbolizează luminozitatea și optimismul. Sub această pălărie, 

explorați aspectele pozitive și căutați valoarea și beneficiile. 

Cuvinte cheie: cel mai bun caz; beneficii; gândire pozitivă; optimism; valoare și beneficii; 

Pălăria neagră Pălăria neagră este judecata - avocatul diavolului sau de ce ceva s-ar putea să nu 

funcționeze. Identificați dificultățile și pericolele; situațiile în care lucrurile ar putea merge prost. Probabil 

cele mai puternice și utile pălării, dar care devin o problemă dacă se abuzează de ele. 

Cuvinte cheie: riscuri; probleme posibile; bariere; dezavantajele; puncte slabe 

Pălăria roșie Pălăria roșie reprezintă sentimente, senzații și intuiție. Folosind această pălărie, puteți să 

exprimați emoții și sentimente și să împărtășiți temeri, plăceri, neplăceri, iubire și ură. 

Cuvinte cheie: sentimente; intuiție; temeri; impact asupra altora; plăcere; ură; împărtășirea temerii; 

împărtășirea emoției; 
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Pălăria verde Pălăria verde pune accent pe creativitate; posibilități, alternative și idei noi. Aceasta 

este o ocazie de a exprima noi concepte și noi percepții. 

Cuvinte cheie: gândire creativă; soluții alternative; rafinarea și dezvoltarea ideilor; noi percepții; 

inovație. 

Pălăria albastră Pălăria albastră este utilizată pentru a gestiona procesul gândirii, pentru a 

rezuma informațiile, pentru a stabili obiectivele comune. Aceasta este mecanismul de control care 

asigură respectarea regulilor celor Șase pălării de gândire. 

Cuvinte cheie: proces; concentrare; imagine de ansamblu; ordinea de zi; maparea pașilor următori. 
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SARCINĂ: În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului 

rol: 

Pălăria albastră  

Purtați Pălăria albastră. 

DE FĂCUT:  

Definiți problema cu care vă confruntați și descrieți-o la începutul discuției. Moderați și facilitați 

discutarea situației. La sfârșit concluzionați și încercați să adunați idei pentru a decide cum să rezolvați 

conflictul.  

Cu pălăria albastră, aveți următorul rol: să gestionați procesul de gândire, să rezumați informațiile și 

să vă concentrați pe obiectivele comune. Veți fi mecanismul de control, care se va asigura că încercați 

să rezolvați conflictul.  

Cuvinte cheie: proces; concentrare; imagine de ansamblu; ordinea de zi; maparea pașilor următori 

Întrebări ajutătoare: 

Cu ce problemă ne confruntăm la nivel de grup? 

Cum pot defini cel mai bine această problemă? 

Care este scopul și rezultatul meu? 

Ce vreau să realizez rezolvând această problemă? 

Care este cel mai eficient mod de a proceda din această poziție? 

Cum îmi pot organiza și aranja cel mai bine gândurile pentru a mă ajuta să ies din situația actuală 

Exemplu:  

„Avem un termen limită al unui proiect important, pe care nu îl putem ignora. Cu toate acestea, în 

calitate de profesori, obiectivul nostru principal este de a ajuta elevii cât mai mult posibil. Aveți idei 

cum am putea găsi un echilibru...”  

"Deci, din cele spuse până acum, putem concluziona că aceasta este cea mai bună decizie de luat ..."  

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  
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SARCINĂ:  

În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului rol: 

Pălăria roșie  

Purtați Pălăria roșie. 

Pălăria roșie înseamnă că veți avea următorul rol: veți avea încredere în sentimentele, senzațiile și 

intuiția dvs. Trebuie să vă exprimați emoțiile și sentimentele și să vă împărtășiți temerile, plăcerile, 

neplăcerile, iubirea și ura dvs., ar trebui să plângeți, să strigați.  

Cuvinte cheie: sentimente; intuiție; temeri; impact asupra altora; plăcere; ură; împărtășirea temerii; 

împărtășirea emoției; 

Întrebări ajutătoare: 

Ce îmi spune instinctul referitor la această soluție? 

Ce simt legat de conflict - sunt speriat, fericit, trist? 

Care-mi sunt sentimentele legat de alegerea pe care o voi face? 

În funcție de ceea ce simt eu, există o modalitate mai bună de a proceda? 

Intuitiv, aceasta este soluția corectă la această problemă? 

 

Exemplu: 

“Vreau să-l ajut pe Tom! Îmi pare așa de rău pentru el!”  

“Aceea a fost o idee nemaipomenită, m-am entuziasmat!”  

 

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  

Observații: 
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SARCINĂ:  

În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului rol: 

Pălăria neagră  

Purtați Pălăria neagră. 

Pălăria neagră înseamnă că rolul dvs. este să judecați situația - fiți avocatul diavolului, spuneți de ce 

ceva e posibil să nu funcționeze. Ar trebui să identificați dificultățile și pericolele; situațiile în care 

lucrurile ar putea merge prost.  

Cuvinte cheie: riscuri; probleme posibile; bariere; dezavantajele; puncte slabe 

Întrebări ajutătoare: 

Care este problema fatală din această idee? 

Care este dezavantajul acestui mod de a gândi? 

În câte moduri e posibil să eșueze toată treaba asta? 

Care sunt riscurile și consecințele potențiale asociate cu acest lucru? 

Dispun eu resursele, abilitățile și sprijinul pentru a reuși asta?... probabil că nu. 

Exemplu:  

„Tom a ajuns în cel mai rău moment posibil! Avem un termen limită, dacă încercăm să facem mai 

multe lucruri simultan, nu vom reuși! " 

"Chiar și dacă reușim să implementăm proiectul la timp, riscăm să nu fie aprobat, iar asta va însemna 

o pierdere!" 

 

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  

Observații: 
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SARCINĂ:  

În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului rol: 

Pălăria galbenă 

Purtați Pălăria galbenă.   

Pălăria galbenă simbolizează strălucirea și optimismul. Sub această pălărie, explorați aspectele pozitive 

ale situației și căutați valoarea și beneficiile. Abordați conflictul cu optimism și încercați să îi încurajați 

și pe ceilalți.  

Cuvinte cheie: cel mai bun caz; beneficii; gândire pozitivă; optimism; valoare și beneficii; 

Întrebări ajutătoare: 

Cum pot aborda cel mai bine această problemă? 

Cum pot să fac să meargă treaba asta? 

Ce rezultate pozitive ar putea rezulta din acțiunea aceasta? 

Care sunt avantajele pe termen lung ale acestei acțiuni? 

Exemplu:  

“Totul va fi bine, nu vă faceți griji. Haideți să fim optimiști. Cred că cel mai bine ar fi să….”  

 

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  

Observații: 
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SARCINĂ:  

În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului rol: 

Pălăria verde  

Purtați Pălăria verde. 

Pălăria verde vă permite să vă concentrați asupra creativității; posibilități, alternative și idei noi. 

Aceasta este o ocazie de a exprima noi concepte și noi percepții, în timp ce se abordează conflictul. 

Încercați să oferiți metode inovatoare și creative pentru a rezolva problema.  

Cuvinte cheie: gândire creativă; soluții alternative; rafinarea și dezvoltarea ideilor; noi percepții; 

inovație 

Întrebări ajutătoare:  

Ce posibilități alternative ar putea fi aici? 

S-ar putea face acest lucru într-un mod diferit? 

Cum pot privi această problemă dintr-un singur punct de vedere? 

Cum pot să privesc situația în afara limitelor? 

Și dacă...? 

Exemplu: 

“Haideți să privim și din alt punct de vedere. Și dacă încercăm să ne optimizăm resursele și să facem 

asta... și asta... " 

 

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  

Observații 
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SARCINĂ:  

În timpul discuției asupra conflictului, adoptați atitudinea și caracteristicile următorului rol: 

Pălăria albă  

Purtați Pălăria albă. 

DE FĂCUT:  

Purtând pălăria albă, trebuie să colectați fapte, statistici și date care vă ajută să puneți laolaltă 

informațiile de care aveți nevoie pentru a găsi soluții logice, bazate pe dovezi. Colectați aceste dovezi 

pentru a ajuta alte pălării gânditoare să rezolve mai eficient problema. Cu toate acestea, trebuie să 

evitați să trageți concluzii sau să judecați informațiile colectate.  

Cu pălăria albă, aveți următorul rol: Prezentați statistici, fapte și date care pot fi utilizate pentru a 

rezolva problema. Se acordă prioritate faptelor, nu opiniilor și convingerilor. Evidențiați lacunele 

existente în cunoștințe, perspective și conștientizare. Oferiți soluții logice pentru problema de rezolvat. 

Cuvinte cheie: proces; concentrare; imagine de ansamblu; ordinea de zi; maparea pașilor următori. 

Cuvinte cheie: neutralitate; fapte, detectiv, obiectivitate 

Întrebări ajutătoare: 

Ce știu despre această problemă? 

Ce nu știu despre această problemă? 

Ce pot să învăț din această problemă? 

Ce mi-ar plăcea să învăț din această problemă? 

Cum pot obține faptele, statisticile și datele care mă vor ajuta să rezolv această problemă? 

Care sunt soluțiile potențiale bazate pe faptele, statisticile și datele pe care le-am colectat? 

Exemplu:  

"Deci am decis că este mai bine să..."  

Nu uitați: bazați-vă comentariile pe rolurile (pălăriilor) pe care le aveți!  

Observații: 

 



# 

  BEWARE! GHID DE SIGURANȚĂ ONLINE 

 

51 

 

 

 

 

STUDIU DE CAZ 

 

Sunteți conducătorul unui grup de cercetași. Înainte de a pleca în camping, părinții lui Mario (nou-veniți 

în grupul de cercetași) vă roagă să vă întâlniți în privat, pentru a vă informa despre situația lui Mario: 

cuplul trece printr-un divorț și se află într-o perioadă foarte delicată. Vă roagă să aveți grijă de el și să 

faceți tot posibilul să-l includeți în grup.  

În timpul campingului, Paolo v-a spus că Mario a avut o atitudine ostilă și că a făcut poze amuzante 

membrilor mai mici ai grupului, în special lui Stefano. Grupul a descoperit că Mario a postat aceste 

imagini pe Facebook, cu comentarii nepotrivite despre aspectul fizic și orientarea sexuală a lui Stefano. 

A creat chiar o „pagină de ură” pe Facebook cu imagini cu Stefano și cu o serie de comentarii anti-

homosexuali, pagină care devine din ce în ce mai populară la școală. 

Te confrunți cu o poziție delicată și îți amintești conversația pe care ai avut-o cu părinții lui Mario. Cum 

ai rezolva conflictul? 
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