4.1.

Prezintă-te întregii lumi

Identitate

Capacitatea de a avea caracteristici unice de identificare, care nu
sunt deținute de altă persoană sau lucru. Caracteristicile individuale prin care este recunoscută o persoană sau un lucru.18

Fiecare are propria identitate, care este determinată de o listă lungă de caracteristici.
Enumeraţi cât mai multe aspecte posibil care vă creionează identitatea în viața reală.

NUME:
CARACTERISTICI
DISTINCTE:
ASPIRAŢII:

PREOCUPĂRI:

ALTELE:

Când sunteți activi pe web, vă creaţi o identitate online, la fel ca
în viaţa reală.

1

fotografiile cu tine pe care le publici

2

Când ești online, identitatea ta este conturată de un
număr de aspecte diferite.
Puteți numi câteva dintre
acestea?

3
4
5
6
7
8

18

Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, consultat la 8/11/2012.
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Reputația voastră online se bazează
adesea pe detalii pe care oamenii le
găsesc despre voi, date personale pe
care le-aţi publicat chiar voi și imagini
cu voi disponibile pe web.

Daniel Solove
Viitorul reputației
„Bârfele pot păta pe
nedrept reputația
unei persoane; adesea
apar ca adevăruri pe
jumătate și povești
incomplete.”19

Profilul meu pe rețeaua
socială?
Este identitatea mea
online.
Ľuboš

Informațiile pe care ceilalți le pot găsi pe web vă pot reprezenta în mod negativ. Desigur,
multe dintre aceste informații pot fi scoase din context. Dar acest lucru este irelevant,
deoarece odată ce o persoană a văzut o imagine sau informații care vă reprezintă, respectiva persoană va avea deja formată o opinie despre voi.

Ce impresie creează aceste imagini?

Știu că universitățile mă vor căuta online,
așadar am decis să-mi creez un profil
pozitiv și foarte puternic. Dacă va fi să mă
caute, de ce să nu profit de acest lucru și
să le arăt ceea ce vreau eu?

Există alte situații în care profilul vostru
online poate fi utilizat în mod favorabil?

Este grozav să fii online. Niciunul dintre
prietenii mei nu ascultă muzica pe care o
ascult eu și unii dintre ei cred că mă îmbrac
puțin ciudat. Dar online sunt acceptat. Pot
găsi alți oameni care gândesc la fel ca mine,
mă înțeleg, nu trebuie să mă prefac că sunt
altcineva.

19
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Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Eu şi cu mine însumi

Personalitate

Tipul special de caracter pe care pare să îl aibă o persoană, care este adesea diferit de caracterul său real
sau privat.20

Identitatea voastră nu reprezintă o poziție fixă; nu numai că se poate schimba în timp, dar o persoană poate de asemenea să gestioneze mai multe identități în funcție de contextul în care se află.
Puteți defini diferitele identități pe care ați putea să le adoptați în următoarele situații?

Acasă

La școală

TU

(de ex. cu părinții, bunicii,
frații și surorile tale)

Piața muncii

Comunitatea locală

Persoană tânără, responsabilă
Angajat pe probleme legate de
tineri

Comunitățile
rețelelor sociale

Angajat la o brutărie locală,
duminica

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona, consultat
la19/12/2012.
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Alegeți una dintre cele patru identități „diferite” pe care ați adoptat-o în
exercițiul anterior și completați informațiile solicitate în harta identității.
Situație:

Situație:

Caracteristici:

Caracteristici:

TU

Cum comunic:

Cum comunic:

Activități:

Activități:

Situație:

Situație:

Caracteristici:

Caracteristici:

Cum comunic:

Cum comunic:

Activități:

Activități:

Multe rețele sociale oferă acum utilizatorilor ocazia de a clasifica prietenii online în diferite „grupuri”
și de a alege ce fel de informații împărtășesc fiecărui grup. Ce tip de grupuri vi s-ar părea utile și ce
nivel de acces ați acorda „prietenilor” voștri din fiecare grup?

Tip de grup
1

Nivel de acces

Prietenii de la școală

2
3
4
5
6
7
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4.3.

Adevărul și numai adevărul?

Mascarea
identității

Implică un comportament de așa natură încât determină
cealaltă persoană să creadă ceva ce tu însuți nu crezi că
este adevărat.21

La crearea identităților noastre online, se ridică adesea întrebarea dacă trebuie întotdeauna să oferim
informații corecte despre noi. Unde trasăm linia dintre conturarea conștientă a identităților noastre și
„Mascarea identității”?
Ce părere aveți despre scenariile de mai jos? Sunteți de acord cu acțiunile acestor oameni? Este
permis să facă acest lucru? Există direcții mai bune ale acțiunilor care ar putea fi adoptate?
Sarah are 12 ani, dar dorește mult să aibă un cont pe Facebook. Deoarece condițiile de
utilizare ale site-ului stabilesc că ea trebuie să aibă cel puțin 13 ani, ea își creează un profil
în care se prezintă ca o fată de 18 ani.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Deși Tom este un băiat petrecăreț, el a creat un profil public pe LinkedIn care îi arată numai
notele pe care le-a obținut la școală și unele pasiuni care ar putea convinge angajatorii să îi
ofere un loc de muncă. Nu menționează pasiunea lui pentru dans și petreceri, pentru că el
consideră că ar putea face o impresie greșită.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Deși site-ul Web al rețelei sociale în care Laura dorește să se înregistreze îi solicită numele
real, ea decide să utilizeze un nume fals.

Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html, consultat la 8/11/2012.
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Bart are o problemă pe care nu vrea s-o discute cu părinții sau cu prietenii lui. El își
ascunde identitatea într-o rețea socială de asistență ca să poată vorbi mai multe în mod
deschis.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

La școală, David este mereu foarte timid, dar când joacă jocul lui favorit online, el adoră
să preia controlul și să lupte cu ceilalți jucători.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Julie tocmai și-a deschis un restaurant. Pentru a încuraja potențialii clienți să vină să ia
masa, ea creează un profil cu alt nume, scrie o recenzie favorabilă despre restaurantul
ei și încurajează și pe cei din familia ei și prietenii să facă același lucru.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...

Anne și Sophie sunt fane înflăcărate ale filmelor „Stăpânul inelelor”. Când vorbesc cu
ceilalți fani online, ele pretind că sunt descendente ale elfilor și se prezintă drept Amarië
și Aredhel.
Este de tolerat acest lucru? De ce?
O direcție mai bună a acțiunii ar fi fost să...
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