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Participare

Acţiunea de a participa la activităţile unui grup.13

Acţiunea de a participa la activităţile unui grup.

Oamenii comunică la fel prin intermediul acestor canale?

Folosesc zilnic SMS-ul ca să trimit
scurte mesaje persoanelor din lista
mea de contacte. Aceste mici mesaje
înveselesc oamenii şi mă ajută să-i
informez că întârzii, de exemplu.

Joanna

Floran

13

Folosesc Twitter pentru că, dacă-ţi
actualizezi foarte frecvent starea pe
Facebook, ţi se aglomerează cronologia.
Twitter e mai puţin personal decât
mesageria instantanee şi îl folosesc cu
persoanele cărora nu vreau să le dau
numărul de telefon.

WordNet Search (2012), ‘Participation’ (online) http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation, consultat la 10/09/2012.
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Se dau activităţile de mai jos. Desenaţi una sau mai multe dintre pictogramele de pe
pagina anterioară pentru a arăta ce servicii aţi folosi în aceste situaţii.

1. Pentru a contacta o firmă în vederea
participării la programul acesteia de practică în
câmpul muncii
2. Pentru a vă înştiinţa prietenii că v-aţi
întors acasă după ce aţi fost plecat un timp

3. Pentru a vă împăca cu o persoană cu
care v-aţi certat
4. Pentru a face publice fotografii
dintr-o excursie în care aţi fost în timpul verii

5. Pentru a purta discuţii personale cu nişte
prieteni apropiaţi
6. Pentru a contribui la discuţiile online
pe marginea unui subiect care vă pasionează

7. Pentru a face o reclamaţie la un magazin,
în legătură cu un articol cumpărat şi care v-a
creat probleme
8. Pentru a discuta o problemă confidenţială
utilizând un serviciu de consiliere online

9. Pentru a discuta cu rudele de la distanţă

Haideţi să aruncăm o nouă privire pe fiecare situaţie. Scrieţi „f2f” (faţă în faţă)
în dreptul situaţiilor care s-ar preta mai bine la interacţiunile faţă în faţă.
De ce ar fi interacţiunile faţă în faţă o soluţie mai bună?
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În spaţiul de mai jos, scrieţi cinci diferenţe dintre interacţiunile faţă în faţă şi cele online
după exemplul dat.
1

Când interacţionezi cu multe persoane, în situaţia faţă în faţă, acestea nu pot vorbi
concomitent, comparativ cu mediul online (blog sau forum), în care toţi pot face comentarii în acelaşi timp.

2

3

4

5

Chiar şi atunci când v-aţi ales canalul de comunicare cu atenţie, mesajele sunt
supuse interpretărilor eronate!
Trebuie să fii foarte atent ce scrii
pe Facebook pentru că lumea îţi
urmăreşte activitatea. Nu poţi să
spui chiar ce doreşti: tot ce spui
poate fi interpretat greşit…

Charlotte

Pentru că nu putem vedea expresiile faciale sau gesturile persoanei cu care comunicăm online
(cu excepţia cazului când folosim o cameră web), s-a inventat „faţa zâmbitoare”. Cunoaştem cu toţi
simboluri precum
(„fericit”) şi
(„trist”), însă acestea nu sunt folosite în toată lumea. Puteţi descifra
emotigramele japoneze de mai jos?

Mai multe emotigrame găsiţi pe www.webwewant.eu, iar la subsolul paginii următoare veţi găsi
semnificaţia emotigramelor japoneze.
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Feţele zâmbitoare şi emotigramele contribuie la clarificarea mesajelor online. Acum, gândiţi-vă
cum puteţi să vă exprimaţi clar offline. Ce „instrumente” (de ex., limbaj gestual/ intonaţie etc.) aţi putea
folosi pentru a transmite următoarele sentimente în lumea reală?
Prietenie/plăcere

Umor

Tachinare amicală

Supărare/iritare

Aţi fost într-o situaţie online sau offline în care mesajul vostru a fost interpretat greşit?
Descrieţi situaţia şi modul în care aţi soluţionat-o.

Aţi putea concepe cinci recomandări care să contribuie la evitarea neînţelegerilor online?
Trimiteţi recomandările la www.webwewant.eu.
1
2
3
4
5

Răspunsuri: fericit, trist (plâns), surprins, fac semn cu ochiul, scuze (plecăciune), timid, ura! (braţele în aer), chinuit, cânt sau râd zgomotos, ascult
muzică (am căştile pe urechi).
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3.2.

Să fii tu însuţi online

Valori

Principii sau standarde comportamentale; lucrurile pe care o
persoană le consideră importante în viaţă.14

Care sunt valorile voastre online?
Vă comportaţi diferit online faţă de offline?
Recunosc că pe Facebook spun
lucruri pe care nu i le-aş spune
cuiva în faţă. E mult mai uşor să fii
direct online şi bănuiesc că asta ar
putea să supere oamenii uneori.

Lisa

AŢI
ŞTI ?
CĂ

Conform unui studiu recent,
desfăşurat de Childnet
International, 45% dintre tineri
declară că nu se comportă diferit
online.15
Manon

Care sunt valorile voastre online şi offline? Descrieţi-vă personalitatea şi valorile cu ajutorul cuvintelor din grupajul de mai jos. Care este „adevăratul tu”, cel offline sau cel online? Scrieţi adjectivele care
vă caracterizează cel mai bine în cercul „online” sau „offline”, sau în spaţiul de intersecţie al celor două,
în cazul în care cuvântul vă caracterizează atât online, cât şi offline. Puteţi adăuga şi alte adjective.
Online

Offline
Adaptabil Cinstit Conştiincios Curajos
Creativ Credul Crud Cinic Defensiv
Deschis la minte Docil Egoist
Extrovertit Impulsiv Introvertit
Iritabil Îndrăzneţ Loial Narcisist
Necinstit Negativist Nervos
Nonconformist Ocrotitor Optimist
Paranoic Perfecţionist Pesimist
Pozitiv Rebel Sarcastic
Stăpân pe sine Supărăcios Sensibil
Serios Sincer Sociabil Temerar
Timid Tolerant

14
15

Oxford Dictionaries (2012), ‘Value’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/value, consultat la 8/11/2012.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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În care mediu consideraţi că e mai uşor „să fii tu însuţi”: offline sau online?
Online		

Offline		

În ambele

În niciunul

Nu e întotdeauna uşor să aduci valorile din lumea reală în mediul online. Să aruncăm o
privire la câteva exemple în care bunul simţ şi principiile pozitive sunt adesea uitate pe Internet. Aţi
putea da câte o definiţie pentru aceşti termeni? Dacă îi căutaţi în dicţionare, nu uitaţi să indicaţi sursa.

Trolling:
Hărţuire:
Tachinare:
Sexting:
Fraping:

Partea întunecată a Internetului. Să aruncăm o privire la situaţiile descrise mai jos. Puteţi defini
cauza problemei? Propuneţi o soluţie.
Problema este:
Ce spun pe Internet ar
trebui să fie privat, dar nu e
cazul în şcoala asta. Tot ce
scrii online, tot ce vizualizezi
poate fi accesat de alţii.

Soluţia este:

Jari

Problema este:

Soluţia este:

Judith
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Am trimis mesajul în glumă,
dar a ieşit naşpa. Tipa s-a dus
plângând la ai ei, aceştia au
făcut plângere la conducerea
şcolii, iar eu am dat-o în bară.
Nu-mi vine să cred că nu şi-a
dat seama că făceam şi eu
mişto.

Nu e corect! I-am trimis poza doar
lui şi trebuia să rămână ceva privat.
Nu trebuia s-o mai vadă şi alţii. Am
avut încredere în el, iar acum mă simt
tare prost. Toţi îmi zic că nu mai am
ce să fac şi că nu-mi voi mai recupera
fotografia. Toată lumea râde de mine!
Nu ştiu cum am putut să fiu atât de
proastă!

Problema este:

Soluţia este:
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Nathan

Cel mai urât lucru care mi s-a întâmplat vreodată pe Internet!
Eram pe Facebook și am scris un
mesaj scurt pe pagina unei prietene. A
apărut un virus și mesajul a fost trimis
de mai multe ori. A doua zi, când am
intrat din nou pe pagina mea de profil,
mi-am dat seama că mesajul fusese
transmis către ea în mod repetat! Era
mai mult de o pagină cu același mesaj
repetat de un număr incredibil de ori!

Joanna

Pasul 1: În coloana din stânga, descrieți cel mai urât lucru care vi s-a întâmplat și consecințele
incidentului. Împărțiți incidentul în 5 etape distincte.
Eu...
1

Apoi...
2

3

4

5

Pasul 2: Schimbarea cursului evenimentelor. În ce moment ați fi putut schimba cursul evenimentelor
pentru a ajunge la un rezultat favorabil? Utilizați casetele din dreapta pentru a demonstra cum au
funcționat lucrurile în mod diferit.
Participarea pe Internet
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3.3.

onsabilă!

sp
Participare proactivă… și re

Proactiv

Să creezi sau să controlezi o situație, în loc să acționezi în
acest sens după ce evenimentul a avut loc.16

Este important să deții controlul online.
Dețineți controlul asupra conținutului pe care îl creați și utilizați, precum și asupra relațiilor
în care sunteți implicați? Când participați online, ați putea lega prietenii cu oameni pe care îi
cunoașteți doar online.
Care sunt opiniile voastre legate de următoarele întrebări?
Î1 Când devine prieten/ă o cunoștință online?

Î2 Toate relațiile strict online sunt riscante?

Î3 O persoană sub 18 ani ar trebui să aibă voie să stabilească o întâlnire cu un prieten de pe Internet?

Î4 Care sunt argumentele pro și contra pentru a discuta lucruri personale cu prietenii pe Internet?

Rețineți, nu ar trebui să vă întâlniți niciodată în persoană cu un prieten de pe Internet fără a
înștiința un adult (de ex. un părinte, un tutore…) despre acest lucru înainte.
Fiți proactivi!
Priviți tabelul de mai jos. Bifați acțiunile care credeți că ar trebui să înlesnească o întâlnire fizică mai
sigură cu un prieten pe care l-ați cunoscut anterior doar online.
Stabiliți întâlnirea într-un loc public aglomerat și nu plecați de acolo, de pildă, nu faceți plimbări spontane
în parc/ nu mergeți acasă unul la celălalt.
Ați păstrat legătura cu prietenul/a vostru/voastră online o perioadă lungă de timp și știți multe despre el/ea.
Ați schimbat numere de telefon și datele de mesagerie instant.
Ați vorbit cu părinții/tutorii voștri despre întâlnire și ați urmat sfatul lor despre o întâlnire în siguranță.
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Oxford Dictionaries (2012), ‘proactive’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive, consultat la 8/11/2012.

Participating
on the web >pe
Being
yourself online
Participarea
Internet

Prietenul/a online ține, de asemenea, legătura cu prietenii voștri din lumea reală.
Încărcați-vă telefonul mobil și asigurați-vă că aveți credit pe acesta.
Ați efectuat căutări pe Internet pentru a găsi profilul prietenului vostru online; știți ce fel de lucruri spune și
cu ce oameni împărtășește lucruri.
Ați vorbit cu prietenii voștri despre întâlnire și veți merge cu toții la întâlnirea cu prietenul/a online.
Ați utilizat camera web cu prietenul/a vostru/voastră online și simțiți că puteți avea încredere în el/ea.
Știți că veți evita să purtați discuții care să vă facă să vă simțiți incomod cu un prieten online.
Ați stabilit cu un părinte/tutore/prieten să vă sune pe parcursul întâlnirii ca să verifice că totul este în regulă
și/sau să inventeze o scuză ca să plecați, dacă vă simțiți incomod în timpul întâlnirii.

Care este cel mai rău incident
care mi s-a întâmplat online?
Să stau de vorbă cu o persoană
și să-mi dau seama în cele din
urmă că identitatea lui nu este
cea reală.
Ioanna

Acum gândiți-vă la următorul lucru: Dacă nu existau informații despre voi pe Internet, ce impresie credeți că ați fi făcut asupra oamenilor?
Țineți totul sub control! Există multe instrumente pe care le puteți utiliza pentru a deține controlul
asupra relațiilor voastre online. Dar ce spuneți despre controlul asupra conținutului pe care voi… sau
prietenii voştri îl creați online?

Vă puteți imagina un scenariu în care o activitate pe care ați făcut-o online când erați mai tânăr/ă ar
putea să vă limiteze oportunitățile pe viitor?

Participarea pe Internet
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În 2006, psihoterapeutul Andrew Feldmar, din Vancouver,
a traversat granița dintre Canada și SUA pentru a lua un
prieten de la aeroportul din Seattle – un lucru pe care îl mai
făcuse de multe ori înainte. De data aceasta, însă, personalul
de la frontieră a căutat online și a găsit că, în 2001, Feldmar
a scris într-o revistă ştiinţifică că a consumat LSD în anii
1960. Prin urmare, lui Feldmar i s-a interzis accesul în S.U.A.
„Acest caz demonstrează că, datorită tehnologiei digitale,
capacitatea societății de a uita a fost suspendată, fiind înlocuită de o memorie perfectă.”

Imaginează-ți că ești designer de site-uri web și ai 24 de ani. Este important să ai reputație online favorabilă și să demonstrezi că ești foarte activ online. Analizează informațiile digitale de mai jos.
Dacă ai putea stabili o dată de expirare digitală, de ex., un interval de timp la care informațiile să fie
șterse, ai face acest lucru? În caz afirmativ, ce an ai stabili în acest sens?

Fotografii ale prietenilor tăi
încărcate anul acesta

O postare pe blog efectuată
când aveai 10 ani

Comentarii pe care le-ai făcut
pe paginile unor prieteni în
rețele de socializare

Răspunsuri pe care le-ai
dat pe un site anonim de
întrebări

Fotografii cu tine, familia
și prietenii tăi pe care le-ai
încărcat pe Twitter

Un site Web pe care l-ai creat când aveai 15 ani

Un blog în care adaugi comentarii o dată la două zile

Informațiile pe care le-ai posInformațiile păstrate pe
tat pe pagina ta principală din rețelele sociale pe care nu le
aplicațiile pe care le utilizezi
mai utilizezi

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age, consultat la 8/11/2012.
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