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Binele meu si al tau:
Respectul...
începe cu mine!
Web We Want și ENABLE își unesc
forțele împotriva hărțuirii
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Respectă-te tu și te vor respecta și alții.

Hărțuirea (online)

hArTuirea

și schimbați starea de lucruri!

reprezintă orice formă de comportament
care induce, în mod repetat, unei
persoane un sentiment de supărare,
disconfort și/sau nesiguranță. De obicei,
ea este deliberată și poate lua forme
multiple: verbale, indirecte și fizice.

Exercițiul 1
Priviți situațiile prezentate în imaginile de mai jos. Pot fi acestea considerate exemple de
hărțuire? Argumentați! După ce v-ați hotărât asupra răspunsurilor, discutați pe marginea
imaginilor cu un prieten apropiat, pentru a vedea părerea acestuia. Care au fost opiniile sale? De
ce unele persoane percep lucrurile diferit de altele? Alegeți câte un personaj din fiecare imagine
și discutați despre cum ați fi reacționat. Cum ar fi reacționat prietenii voștri în aceeași situație?
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Definiția hărțuirii
nu este cea
din filmele de la Hollywood.
L’uboš, 18 ani

Inspirați-vă din materialul ENABLE SEL L7R1, disponibil pe www.enable.eun.org/implementing_enable, și testați-vă în alte situații.
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Exercițiul 2
Completați chestionarul de mai jos, dar nu arătați răspunsurile celorlalți. Calculați totalul
și descoperiți simbolul care vă reprezintă. Rugați-vă prietenii să facă la fel, fără a divulga
răspunsurile. Acum, ghiciți-vă unul altuia simbolul și argumentați-vă alegerea. Ați ghicit
simbolul corect? Aflați răspunsurile celorlalți. Cât de bine vă cunoașteți și ce lucruri noi
ați aflat?

Folosiți următorul sistem de punctare:
Niciodată =

1

Rareori =

2

Uneori =

3

Adesea =

4

Întotdeauna =

Hărțuirea online are un impact mai
mare decât cea offline, pentru că
Internetul nu uită nimic. Acțiunile
de pe Internet lasă urme reale,
prin urmare, atenție la amprentele
voastre digitale!

Discursul urii
discurs care atacă, amenință sau
insultă o persoană sau un grup
pe considerente de naționalitate,
etnie, culoare, religie, gen, identitate
de gen, orientare sexuală sau
dizabilitate.

Loris, 18 ani
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Exercițiul 3

Întrebare

Niciodată

Rareori

Uneori

Adesea

Întotdeauna

Sunt o persoană optimistă și cred că lucrurile
se vor aranja de la sine în viața mea.
Mă plac.
Vorbesc despre ceea ce simt când se
întâmplă ceva.

Alcătuiți o listă de 20-30 de cuvinte legate de sentimente/emoții. Împreună cu un partener,
plasați cuvintele în casetele în care considerați că se potrivesc. Comparați-vă rezultatele
cu cele ale unei alte echipe și discutați despre diferențe. Ați descoperit că, uneori, oamenii
înțeleg lucruri diferite plecând de la același cuvânt? Exemplificați, cu ajutorul a unu, două
cuvinte din fiecare grupă, contextul în care le-ați folosi.

Sentimente pozitive

Nivel ridicat de energie

Nivel scazut de energie

Sentimente negative

fericire, iubire, calm

entuziasmat, surescitat

Cunosc efectul acțiunilor mele asupra
sentimentelor celorlalți.
De obicei, mă calmez rapid după ce mă
supăr pe cineva.
Dacă văd pe cineva hărțuit, se cade să
intervin.
Faptul că sunt invidios pe cineva nu îmi
afectează comportamentul față de acea
persoană.

obosit, deprimat, confuz

anxietate, tristețe, furie

Când nu sunt de acord cu cineva, nu îi
ascund motivul.

TOTAL

*Dacă doriți să răspundeți și la alte întrebări, accesați chestionarul ENABLE L1 SEL, apoi consultați formularul de feedback prin intermediul
L9 R2, disponibile pe www.enable.eun.org/implementing_enable/.

Să descifrăm rezultatul!
8-15 puncte =

16-20 puncte =

21-25 puncte =

26-32 puncte =

33-40 puncte =

Care este semnificația acestor simboluri?
Ești un visător: uneori
nu ești atent la ce se
întâmplă în jurul tău
pentru că ești cu capul
în nori.

Deși, uneori, te manifești
cu timiditate în grup, îți
susții prietenii atunci când
îți dau de înțeles că au
nevoie de tine.

Ai foarte multă energie,
simți nevoia să fii
impulsionat de prieteni
ca să te aperi și să-i
aperi și pe ei.

Te cunoști foarte
bine și îți prețuiești
mult independența.

Îți cunoști punctele forte
și punctele slabe și ești
mereu în căutare de noi
oportunități.

Exercițiul 4
Acum, alegeți cinci cuvinte și creați propriile emoticoane.
Unde și când puteți folosi aceste emoticoane? Evocă acestea
alte sentimente decât cuvintele? De ce?
Inspirați-vă din emoticoanele Facebook și emoji-urile
#BeStrong ale Vodafone și accesați:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/advice/
be-strong-online-emojis.html.

Sursa pictogramelor: freepik.com
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HĂRȚUIRE?

Radicalizare

2

Artă stradală vie – De la gânduri la forme

Gândește la rece!
Nu începe!

acțiunea sau procesul de a determina
pe cineva să adopte poziții radicale în
chestiuni politice sau sociale.

Exercițiul 1
Priviți următoarele exemple de artă stradală (imaginile 1 - 6). Ce încearcă să ne transmită
artistul? Ce sentimente vă trezește? Cum a reușit artistul să vă transmită aceste
sentimente? Cum îi putem face pe alții să simtă ceea ce vrem noi?

Exercițiul 5
Ce înseamnă „influență”? Cine sau ce vă influențează felul de a fi și comportamentul? În ce
măsură vă sunt influențate alegerile la capitolul vestimentar, la capitolul muzicii pe care
o ascultați sau la al gadgeturilor pe care vi le doriți? Completați casetele de mai jos cu
variantele proprii. Care sunt diferențele dintre răspunsurile voastre și cele ale colegilor?

TU

Muzică

Confidențialitate, legislație privind
protecția datelor etc. Ați auzit
aceste cuvinte? Ce înseamnă
pentru voi? Alcătuiți propriul vostru
nor de cuvinte.

Vestimentație

Popularizarea poveștilor
emoționale poate avea un
efect pozitiv asupra multor
oameni, în speranța că vor lua
atitudine împotriva hărțuirii.
Ida, 16 ani
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Exercițiul 6

• În felul cum mă îmbrac

Scala influențelor: Indicați, pe scala de mai jos,
măsura în care îi influențați pe alții și măsura în
care sunteți influențați de alții.

• În privința aplicațiilor pe care le descarc

• În privința muzicii pe care o ascult

Banksy

• În privința lucrurilor care îmi plac

este un artist stradal, activist politic și regizor
cu identitate necunoscută englez. Spiritul
satiric și subversiv al graficii și textelor sale
combină umorul negru cu graffitiul executat
printr-o tehnică aparte, bazată pe șabloane.
Lucrările sale, adevărate comentarii politice
și sociale, figurează pe străzi, pereți și poduri
din întreaga lume.*

• În privința felului de a fi

Influențez pe alții

Sunt influențat de alții

Suntem foarte ușor influențați de
alții, de multe ori nu în bine.
Este important să ramanem
consecvenți felului nostru de a fi!
Solène, 10 ani

Dorința de a ne integra
face parte din natura
umană!
Camille, 11 ani
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Sursa: 1 Graffitiul „CCTV” realizat de Bansky în Londra, Londra, Regatul Unit - 8 aprilie 2015; 2 Beit Sahour, Teritoriile palestiniene ocupate - 18 iunie:
O pictură murală a artistului stradal britanic Bansky acoperă un perete din satul Beit Sahour, Cisiordania, 18 iunie, 2014
* „The Banksy Paradox: 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist”, 19 iulie 2007 („Paradoxul Bansky: 7 dimensiuni ale celui mai scandalos
artist stradal din lume”)
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Înapoi la Darwin - „Supraviețuirea celui mai
puternic”

„Supraviețuirea celui mai puternic”

4

este o expresie care își are rădăcinile în teoria darwinistă a evoluției,
reprezentând descrierea mecanismului de selecție naturală. Ce părere aveți
despre Darwin și teoria evoluției? Ce înseamnă pentru voi supraviețuirea celui
mai puternic?

Pot fi considerați oamenii cu bani și putere
drept „cei mai puternici”?
Uneori, cei mai slabi încearcă să găsească
o modalitate de compensare. Să fie aceștia
cei vulnerabili?

Exercițiul 2
Acum alegeți voi câteva imagini (sau, de ce
nu, creați-le voi) și rugați un prieten să vă
spună ce sentimente îi transmit. Coincid
cu ale voastre? Analizați lucrurile care vă
„declanșează” emoțiile și alcătuiți o listă cu
acestea.
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Empatia
este capacitatea de a înțelege sau simți prin ce
trece o altă persoană, pe scurt, capacitatea de a
te pune în locul altcuiva. Empatia este capacitatea
de a vedea cu ochii altora, de a asculta cu urechile
altora și de a simți cu inima altora.*

Pentru a contracara
amenințările online, trebuie să
valorificăm omenia și empatia
oamenilor.
Noelia, 18 ani

Exercițiul 1
5
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Sursa: 3, 4 Artă stradală în Bruxelles, octombrie 2016. 5 Shutterstock: Stradă decorată cu umbrele colorate, Madrid, Getafe, Spania.
6

Artă stradală în Bruxelles, noiembrie 2016*.

Dezvoltarea empatiei: A fi „în pielea” altcuiva
Aruncați o privire pe imaginile 1 și 2 de pe pagina
următoare.
Vă puteți imagina cum e viața lor?

*Bellet, Paul S., Michael J. Maloney (1991). „Importanța empatiei în discuțiile cu pacienții”. JAMA. 226 (13): 1831–1832.

*Mai multe informații despre artist: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en și https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/
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Să accesezi informația

Exercițiul 2

Ce loc de muncă v-ar
plăcea să aveți? Dar
să nu aveți?

Ce înseamnă să fii cetățean digital? Notați-vă
ideile în bulele de mai jos. Apoi rugați unul sau
doi prieteni să-și noteze propriile idei.

1

2

Muncă într-o fabrică

Cum v-ați simți dacă ați fi în locul ei?

Să fii creativ

Scenariu: Fabrica se închide peste o lună și încă
nu aveți un alt loc de muncă. Aveți nevoie de bani
ca să vă întrețineți familia.

Agricultură sezonieră

Cum v-ați simți dacă ați fi în locul lor?
Scenariu: Recoltatul a luat sfârșit. Se apropie iarna.
Sunteți muncitori sezonieri și trebuie să vă întoarceți
în țara voastră până la începerea sezonului următor.

Să te implici în
societate

Integrarea diversității este
esențială pentru combaterea
sentimentelor negative
precum ura sau rasismul.
João, 19 ani

Exercițiul 3

Acum uitați-vă la cele două scenarii de mai jos și
discutați cu prietenii despre impactul pe care îl au
acestea (mare sau mic) asupra voastră? Cum vă
fac să vă simțiți aceste situații?

Alcătuiți-vă propria listă de cuvinte sau acțiuni care vă dau
încredere în sine!
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la mine:
Lucruri care îmi plac
tine!
ă de rău despre

- Nu vorbi niciodat

i spui că nu poți!

- Încetează să ma
-

Contribuiți la
schimbare,
începând chiar
de acum!

4

-

Telefon mobil stricat
10

Pierderea portofelului
Sursa: 1,2,3,4 Shutterstock

-
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Pentru mai multe idei, activități, instrumente și procese, vizitați www.webwewant.eu.

Alte exerciții interactive pentru tineri, disponibile
în 12 limbi!

Demarați discuții despre siguranța online în sala
de clasă și beneficiați de planuri de lecție și fișe
de lucru creative în 11 limbi!
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