2.1.

E timpul să gândim critic!
Date (1) ale căror acurateţe şi grad de actualitate au fost
verificate, (2) care sunt concrete şi organizate într-un anumit
scop, (3) care sunt prezentate într-un context care le conferă
sens şi relevanţă şi (4) care pot conduce la o creştere a gradului de înţelegere şi o reducere a gradului de incertitudine.6

Informaţiile

Informaţiile:

alegerea îţi aparţine!

Ce informaţii luăm de pe
Internet?
Ce informaţii punem pe
Internet?

E foarte util pentru
cumpărături. Mă uit la
haine în magazine, apoi
intru pe Internet şi le
cumpăr mai ieftin!

12

Eu folosesc Internetul la
teme. Conţine foarte multe
informaţii, uneori poate prea
multe. Odată am folosit un
site, după care mi-am dat
seama că informaţia nu era
adevărată. A fost o pierdere
de timp.

Charlotte

Fac parte dintr-o trupă. Noi folosim netul ca să facem publice informaţii despre concertele noastre şi ca să încărcăm
videoclipurile pieselor noi. Nu sunt sigur
câte persoane se uită pe el, însă cei
care ştiu de site îl vizitează. E o modalitate bună de a informa multă lume cu
uşurinţă.

Josh

6

Internetul este o realitate
cu dublu sens. Elevii trebuie
să fie învăţaţi cum să folosească selectiv informaţiile
de pe Internet.

Indiferent ce vrei să faci, trebuie
să pui multe informaţii online. Mă
cam îngrijorează faptul că trebuie
să-mi dau adresa şi numărul de telefon. Cred că e OK să-mi dau adresa
de e-mail, dar oricum mi-am făcut
mai multe conturi, în caz că primesc
multe mesaje nesolicitate.

Livi

BusinessDictionary (2012), ‘‘Information’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/information.html, consultat la 20/08/2012.
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Ce informaţii luaţi de pe Internet?

Ce informaţii puneţi pe Internet?

ADEVĂRAT sau FALS? Toţi credem că noi n-am putea fi victimele unei înşelătorii. Adevărul este însă că
escrocii devin tot mai pricepuţi, iar noi nu devenim neapărat mai înţelepţi. De câte ori nu aţi văzut o fereastră pop-up care ne anunţă că am câştigat premiul întâi sau că am fost selectaţi pentru ceva anume?

Nu e tocmai uşor să depistezi o escrocherie – voi cât
de buni sunteţi?

Aruncaţi o privire pe site-urile de mai jos. Reuşiţi să le identificaţi pe cele false?

Pentru mai multe exemple de acest gen, vă invităm să vizitaţi
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
unde aveţi ocazia să vă testaţi viteza cu care puteţi depista un site fals7.

7

Symantec (2012), ‘Staying Safe Online’ (online), https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/, consultat la 10/09/2012.
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Cum ştim dacă informaţiile găsite online sunt sigure şi de încredere?
AŢI
ŞTI ?
CĂ

În Marea Britanie, 33% din copiii de 12-15 ani au
declarat că toate rezultatele unei căutări pe Internet
trebuie să conţină informaţii adevărate.8

Aţi putea menţiona cinci reguli de căutare eficientă a informaţiilor online?
1
2
3
4
5

Navigare sigură pe Internet
Informaţiile nesigure nu reprezintă singurul risc de pe Internet. Menţionaţi alte riscuri la care trebuie
să fim atenţi, în casetele de mai jos. Prima casetă conţine un exemplu.

Viruşi

Aruncaţi o nouă privire la riscurile menţionate şi ordonaţi-le de la 1 la 6, 1 fiind riscul
care vă îngrijorează cel mai mult. Comparaţi rezultatele voastre cu cele ale colegilor,
pentru a vedea dacă aceştia sunt de acord cu riscurile menţionate de voi şi cu modul
în care le-aţi ordonat.

Ofcom (2012), ‘Children and Parents : Media Use and Attitudes Report’ (online), http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/oct2012/main.
pdf, p.104 consultat la 10/09/2012.

8
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2.2.

edibil

Trusa jurnalistului online cr

Profesia sau practica de a relata, fotografia sau redacta ştiri
pentru oricare dintre canalele mass-media.9

Jurnalism

Blogurile au devenit o modalitate de relatare a evenimentelor în timp real, foarte apreciată de cetăţeni, modalitate care le poate oferi şi copiilor şi tinerilor un mijloc de influenţare a opiniei publice.
Iată două exemple.

1

„Un taliban înarmat a rănit-o marţi pe Malala Yousafzai, o adolescentă pakistaneză de 14 ani, din Valea Swat,
care milita pentru educaţie, catalogându-i opera drept „o obscenitate”…”
The Washington Post, 10/09/2012 10

Căutaţi povestea Malalei Yousafzai pe Internet.
Descrieţi faptele Malalei şi rezultatele acţiunilor ei.
Ce a făcut Malala?

Rezultatele acţiunilor ei:

Iată un alt exemplu, de această dată vizând blogul unui copil de 9 ani.

2

„La începutul acestui an, Martha Payne, o şcolăriţă de nouă ani din Lochgilphead, Scoţia, a ajuns subiect
în presa internaţională în momentul în care blogul ei, axat pe mâncarea din şcoli, a fost „blocat” de consiliul local...”
Sarah Rainey, The Telegraph, 2/12/2012 11

Ce a făcut Martha? Cum a acţionat? Care au fost rezultatele?
Ce a făcut Martha?

Rezultatele acţiunilor ei:

Care au fost cele mai de încredere surse de informaţii despre Malala şi Martha? Cum aţi
ajuns la concluzia că sunt de încredere?

The Free Dictionary (2012), ‘Journalism’ (online), http://www.thefreedictionary.com/journalism, consultat la 21/12/2012.
Khazan, O. (2012), ‘Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban (online), http://www.washingtonpost.com/blogs, consultat la
10/09/2012.
11
Payne, M. (2012), ‘Martha Payne: diary of a girl who fed the starving’ (online), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews, consultat la 10/09/2012.
9
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Menţionaţi în caseta de mai jos cinci dintre „instrumentele” pe care consideraţi că le-au folosit Malala şi Martha pentru a da credibilitate şi forţă
blogurilor lor. Sunteţi de acord cu primul instrument menţionat?
1

Relatează experienţe personale într-un mod obiectiv, lipsit de senzaţional.

2
3
4
5

Acum, să vedem ce poate face un jurnalist online, iar unul offline nu. Dar invers? Există lucruri
pe care le poate face un jurnalist offline, dar care n-ar fi posibile online? (de ex., drepturi de autor,
controlul calităţii, diseminare...)

Un jurnalist online
poate

Un jurnalist offline
poate

Atât Malala, cât şi Martha au luat atitudine faţă de nişte aspecte ce le preocupau. E rândul vostru
acum să încercaţi să scrieţi, în cel puţin zece rânduri, un scurt articol informativ pe blog despre
riscul pe care l-aţi situat în fruntea listei din tabelul Navigarea sigură pe Internet, de la pagina
14. De ce ar trebui să ne preocupe pe toţi acest risc online şi cum putem acţiona?
Mai întâi, verificaţi informaţiile, apoi rugaţi-vă colegii să vă spună dacă articolul vostru li se
pare clar şi credibil. Încărcaţi-vă blogul pe www.webwewant.eu. Aveţi posibilitatea să
evaluaţi şi celelalte bloguri publicate acolo.
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2.3.

Gândiţi înainte să publicaţi

Libertatea de expresie

Dreptul de a-ţi exprima ideile şi opiniile liber, prin
viu grai, scris sau alte forme de comunicare, fără
însă a aduce în mod voit prejudicii persoanei şi/sau
reputaţiei altora prin intermediul unor afirmaţii false sau
înşelătoare.12

Sunteţi pe punctul de a publica nişte fotografii de la petrecerea din weekendul trecut pe o reţea
socială. Pe care le încărcaţi şi pe care dintre prietenii voştri îi etichetaţi?

Descriere: Amy e una dintre prietenele
tale cele mai bune. Nu foloseşte Internetul atât de des ca tine. Amy face parte
din clubul de teatru al şcolii şi e pe punctul să dea probă pentru o emisiune de
televiziune.

Descriere: Aidan e prietenul tău cel
mai bun. Vă cunoaşteţi de când eraţi
bebeluşi! Aidan adoră muzica şi compune mai tot timpul melodii noi, pe care
le prezintă publicului prin intermediul
site-ului SoundCloud.
Nume de utilizator Twitter: musicandaidan

Nume de utilizator Twitter:
@amy_singsdances

Aspiraţii: să ajungă profesor de muzică.

Aspiraţii: să-şi folosească talentul în emisiuni TV/
musicaluri.
Personalitate: distractivă, empatică, sensibilă. Gata
să te asculte când vrei să discuţi cu cineva.
Îi place: să cânte, să danseze, să mănânce carne de
pui picantă şi să iasă cu prietenii.

  Descriere: Cristian este un geniu ascuns. A trecut într-o clasă mai mare pentru că este extrem de priceput la matematică. Este şi zvăpăiatul grupului său
de prieteni. Vrea să participe la orice şi îi
place să contrarieze.
  Nume de utilizator Twitter:
@sexy_cristian _can
  Aspiraţii: să ajungă unde şi-a propus, dar şi să se
distreze în paralel.
Personalitate: Cristian face totul la repezeală şi nu
se prea gândeşte la consecinţe. Are darul să te facă
să râzi, posedând un simţ ascuţit al umorului.
  Îi place: cam totul!

Ce credeţi că s-a întâmplat în weekend?
Care dintre prieteni ar putea să reacţioneze
neplăcut la faptul că aţi încărcat fotografiile
fără să le cereţi permisiunea?

Personalitate: Lui Aidan îi vine greu să se exprime
fără să folosească cuvinte urâte! Se supără uşor, dar
se relaxează de fiecare dată când compune muzică.
Îi place: să compună, să asculte şi să cumpere muzică şi să meargă la festivaluri de muzică noi.

Descriere: Nate este un adevărat
şoarece de bibliotecă. Are nişte părinţi foarte conservatori, care ţin foarte mult ca el să-şi continue studiile.
Nu prea iese afară cu prietenii, fiind
absorbit de examene. Când însă iese
în oraş, are tendinţa de a o face lată!
Nume de utilizator Twitter: Nu
foloseşte acest site.
  Aspiraţii: să ajungă avocat. Îi plac hainele scumpe
şi vrea o slujbă bine plătită, din care să şi le permită!
Personalitate: Nate este destul de timid.
Îi plac: fetele şi alcoolul (mai mult decât ar fi cazul,
însă doar atunci când nu învaţă!).

Credeţi că unii prieteni sunt
mai vulnerabili decât alţii?
La care dintre prieteni v-aţi
aştepta să respingă mai mult
ideea de expunere online?

BusinessDictionary.com (2013), ‘Freedom of expression’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html,
consultat la 21/12/2012.

12

„Informaţia nu înseamnă cunoaştere”, Albert Einstein

17

Citiţi cu atenţie profilurile de mai jos. Care dintre aceşti prieteni ar fi afectat negativ dacă ar fi etichetat într-o fotografie nepotrivită?

Descriere: Sash este o membră nouă
a grupului vostru, venind dintr-o altă
şcoală. A fost victima hărţuirii online şi
este foarte atentă la prezenţa ei în mediul digital.
Nume de utilizator Twitter: Sash şi-a
dezactivat contul de Twitter.
Aspiraţii: să lucreze în aparatul administrativ central şi să
susţină activităţile organizaţiilor care luptă împotriva hărţuirii
online.
Personalitate: Sash nu este timidă, dar îi vine greu să aibă
încredere în persoane noi. Intenţionează să lucreze ca voluntar într-o reţea de mentorat dintr-o şcoală locală
Îi plac: voluntariatul şi călătoriile.

Descriere: Max este specialistul în calculatoare al grupului. Face aplicaţii de
ani întregi.
Nume de utilizator Twitter:
@javaMAXpython
Aspiraţii: să creeze următorul joc online de mare succes.

Descriere: Sabine adoră moda. Şi-a
făcut un blog despre stilul vestimentar urban. Blogul se bucură de succes, astfel
că Sabine câştigă bani de pe urma reclamelor găzduite de blogul ei.
Nume de utilizator Twitter: @sabinelovesstyle
Aspiraţii: să lucreze ca jurnalist de modă.
Personalitate: Sabine are o reţea imensă de prieteni, cu
precădere persoane pe care le-a cunoscut prin intermediul
blogului. Nu prea iese în oraş cu prietenii ei offline .
Îi place: să-şi facă noi prieteni, să stea cu prietenul ei.

Descriere: Marcus este măscăriciul
grupului. Joacă rugby şi îi place să le
facă farse prietenilor.
Nume de utilizator Twitter:
@mrmarcuszzz
Aspiraţii: Marcus nu se gândeşte la ziua de mâine.

Personalitate: Este un prieten adevărat. Max are mereu câte
un sfat, fie offline, fie online. Adeseori sare în ajutorul persoanelor care cad victime hărţuirii de pe reţelele sociale.

Personalitate: Marcus este centrul distracţiei, însă uneori
cam sare calul, mai ales online. Nu prea se pricepe să vadă
lucrurile din perspectiva altcuiva.

Îi place: Max îşi petrece majoritatea timpului online, însă când
ia o pauză, îi place fotbalul. În plus, e un bucătar pe cinste!

Îi plac: toate sporturile şi să-şi petreacă timpul cu prietenii.

Charlotte

Consider că tu eşti singurul
care ar trebui să decidă dacă
publici sau nu fotografii pe
reţelele sociale.

Depinde de fotografie, însă
n-aş vrea să-mi eticheteze
fotografiile toţi ciudaţii.
Isabelle

Libertatea de exprimare este un drept uman foarte important. Haideţi să aruncăm din nou o privire
la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml).
Care drepturi consideraţi că ar trebui să le protejăm când folosim Internetul?
Acum concepeţi-vă un profil asemănător celor de mai sus, pe care vi l-ar putea contura prietenii pe
baza amprentei voastre digitale. sau
Concepeţi profilul unuia dintre prietenii voştri, pe baza amprentei lui digitale.
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