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LOG IN- Laboratoare privind violența de gen în noile medii de comunicare 

Sesiuna 2- Violența de gen în mediile online 

Durata: 3 ore (ideal), se poate adapta şi pentru timp mai scurt 

Scop/Obiective Activitate Materiale Obs. 

 

Violența de gen și mediul online 

-Recapitularea formelor Violenței de gen 

prezentate in cadrul sesiunii anterioare 

Elevii discută despre formele de violență prezentate ora 

trecută 

PPT  

-Moderatorii află în ce măsură elevii folosesc 
internetul și ce metode ce comunicare virtuale 
folosesc mai frecvent.   
-Identificarea situațiilor periculoase în mediul 

on-line 

- Să prevină comportamentele dăunătoare și 

violente în rândul tinerilor prin utilizarea rețelelor 

sociale și a noilor căi media 

-Să conștientizeze tinerii cu privire la problema 

violenței de gen și rolul pe care noile tehnologii 

și rețele sociale le pot avea în promovarea și 

răspândirea stereotipurilor de gen 

Elevii identifică situații periculoase în mediul online de care au 

auzit sau pe care le-au trăit, exemple. 

Ideile/informațiile se notează de către moderator 

  

- test: Cât de în siguranţă te afli pe 
internet? 
http://www.safernet.ro/KitRaportare/Brosura_Ad
olescenti.pdf 
 
 
 

Se proiectează testul pe perete, elevii bifează răspunsurile 

apoi îşi calculează scorul.  

Se proiectează interpretarea testului 

 

În funcţie de interpretarea testului, elevii se împart pe grupe şi  
1. Discută situaţii întâlnite de ei 2. Pun în scenă prin role-play 
o situaţie care descrie cel mai bine comportamentul grupului 

PPT test 

 

 

 

Lucru în echipă 

Joc de rol 

 

http://www.safernet.ro/KitRaportare/Brosura_Adolescenti.pdf
http://www.safernet.ro/KitRaportare/Brosura_Adolescenti.pdf


 
 
 

lor   
Varianta scurta:  
Le cerem să exemplifice  situaţii riscante, ce lucruri nedorite 

se pot întâmpla (din experiența proprie sau din experiența 

altora 

Exemplificare vizuală Se proiectează şi se discută Filmuleţul despre 
siguranta/pericole pe internet  
http://www.sigur.info/resurse-sigure-online/resurse-
sigure/materiale-didactice.html 
http://www.sigur.info/resurse-clipuri-tematice.html 

Filmuleţe  

-Drepeturile şi obligaţiile confidenţialităţii 
- A reflecta asupra modului în care se foloseşte 
internetul 

 Se discută cu elevii despre ce și cum se postează pe internet, 

ce mijloace de comunicare folosesc, care este imaginea lor 

online? etc 

ppt  

Ce și cum comunicăm online  
-prevenirea comportamentelor dăunătoare și 
violente în rândul tinerilor prin utilizarea 
rețelelor sociale și a noilor căi media 
 
-Înţelegerea legăturii dintre mesaj şi mijloace 

Discuții: 

Petreci mult timp pe internet? Poate crezi că ești în siguranță 

în camera ta, în fața calculatorului, dar știai că mediul online 

te poate expune la o mulțime de pericole? 

-Situații periculoase în mediul online 
-Sfaturi pentru a evita să fii o victimă pe internet 

-Știi să eviți pericolele și ești convins/a că nu poți deveni o 
vicmă pe internet? 

ppt  

Alte forme de violență : Despre 
Cyberbullying/hărțuirea cibernetică 
 
-Să recunoască și să prevină comportamentele 
dăunătoare și violente în rândul tinerilor prin 
utilizarea rețelelor sociale și a noilor căi media  

Discuții, exemple 

- fenomen tot mai des intalnit si in Romania- ex. Cazul 
Husi http://adevarul.ro/locale/vaslui/sentinta-precedent-
husi-doua-eleve-condamnate-pentrudistribuirea-
fotografii-compromitatoare-eleva-premianta-
1_5338696e0d133766a85b8633/index.html 

- cazul din Constanta 
http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/234342/Cum-a-
fost-DISTRUSA-viata-unei-adolescente-de-15-ani-Tot-
ce-trebuie-sa-stii-despre-Roxana-Babenco-noads 

- cazul din America, Amada 
http://news.nationalpost.com/2012/10/12/amanda-
todd-suicide-2012/ 

 

ppt   
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-Aflarea percepției elevilor cu privire la 
Facebook și alte rețele sociale 
 

Discuții cu elevii. FACEBOOK- este una dintre cele mai mari 
retele de socializare din lume, obtinand zilnic mii de noi 
utilizatori. Impartasirea de informatii din pacate, prezinta multe 
riscuri. Oricine poate obtine informatii valoroase sau poze 
private de pe profilul nostru daca nu suntem grijulii. Ca sa 
evitam astfel de situatii trebuie sa urmam cativa pasi de baza. 
- Regulile de bază atunci când vine vorba de informaţii postate 
pe internet 
-Reţele sociale – Pro & Contra 
 

PPt +anexă 

 

 

 

 

-Analiza critică a stereotipurilor regăsite din 
filmele/clipurile virale 

- Stimularea capacităţii deconstruirii mesajelor 

-Să prevină comportamentele dăunătoare și 
violente în rândul tinerilor prin utilizarea rețelelor 

sociale și a noilor căi media 

-Să exploateze rețelele sociale și noile media 
pentru a produce mesaje pozitive nu doar în 

sfera privată, dar, și  în lansarea de campanii de 

comunicare care să vizeaze violența de gen 

Se dă Tema pt sesiunea următoare: Precizarea de către elevi 

a stereotipurilor de gen și a formelor de violență regăsite pe 

internet și exemple de hate speach întâlnite în mediul virtual. 

Cum răspundem hate speachului online? 

  

 


