
De la o prezentare la clasă la un caz de dezinformare în online 

- studiu de caz - 

În cadrul unei ore de istorie a fost prezentat, cu acordul profesorului, un proiect legat de istoria 

comunității LGBTQIA+, un subiect tabu și extrem de rar discutat în școli. Din acest motiv, unul 

dintre colegi (deși susținător al comunității) a făcut o poză fără consimțământul profesorului sau 

al colegelor ce prezentau, încălcând regulamentul școlar.  

Poza ar fi trecut neobservată dacă nu surprindea un subiect atât de revoltător pentru unii. 

Fotografia a fost făcută cu scopul de a fi distribuită într-un grup restrâns de prieteni, dar lucrurile 

au luat o întorsătură neașteptată. Curând, am aflat că poza (un șoc și pentru elevele ce prezentau 

care nu știau că măcar există una) a apărut într-o postare pe Facebook ce critica subiectul și „lipsa 

de decență” a profesorului și a elevelor. Nu se știe exact în ce mod a fost distribuită, dar autorul 

postării nu se afla în grupul în care a fost inițial trimisă.  

Astfel, asistăm la un caz de dezinformare și observăm cum fiecare sursă preia poza și modifică 

informația după bunul plac, un fel de „efectul bulgărelui”. În cele ce urmează, mai multe pagini 

web distribuie știrea, iar conducerea școlii află în final de situația ivită. Este invocat un consiliu 

profesoral și o întâlnire cu părinții celor două eleve care au prezentat lecția și ai celui care a făcut 

poza. Concluzia la care a ajuns școala a fost că, deși informația a fost trunchiată și răspândită în 

moduri nepotrivite cu scopul de a manipula, cel mai bine ar fi să ignore toată situația și să aștepte 

ca internauții să uite subiectul. 

Mai jos se află cronologia și modul în care a evoluat toată situația, de la o lecție atipică și o poză 

nevinovată, la o situație ce aproape a avut nevoie de intervenții legale. 

3.06.2021: Într-un liceu din regiunea Moldovei este susținută o lecție despre istoria comunității 

LGBTQIA+ în cadrul unei ore de opțional la istorie. Este prezentat un PowerPoint de către două 

eleve din inițiativă proprie. 

Din dorința de a arăta altor amici ce lecție ieșită din comun vor discuta la oră, un coleg 

fotografiază prima pagină a prezentării (unde se poate observă atât numele proiectului, cât și al 

celor două eleve ce fac prezentarea), surprinzându-și colegele în poză. Trimite poza într-un grup 

privat de unde o preia cineva și o dă mai departe fără consimțământul său. De asemenea, elevele 

în cauză nu știau că au fost fotografiate și că reprezintă motiv de discuție într-un grup. 

4.06.2021: Apare prima postare pe social media (Facebook) care condamnă subiectul prezentării 

și libertatea acordată de profesor față de temă. Nu se știe cum a ajuns poza la autorul postării, 



dar se bănuiește că cineva din grupul privat în care a fost distribuită a dat-o mai departe, fiind 

împotriva mesajului transmis la oră. În prezentare, s-a vorbit doar despre primele organizații care 

militau pentru drepturile LGBTQIA+, fenomenul Stonewall (reprezentanți ai comunității, 

terminologie și primele revolte), dar postarea (ce urmează să fie preluată și reinterpretată într-

un mod nepotrivit) insinuează că lecția a fost un mod de a manipula tinerii și de a-i influența într-

un mod negativ. 

Un părinte a găsit postarea și a trimis linkul pe grupul părinților de unde a aflat și colectivul clasei. 

Apar discuții între membrii clasei, iar cel răspunzător de poză își recunoaște vina. Comentariile 

postării de pe Facebook sunt umplute de mesaje ale elevilor (atât din alte clase, cât și din 

colectivul celor două eleve) și părinților în semn de solidaritate pentru a convinge autorul să 

șteargă postarea (mai ales că în poză apar două minore al căror consimțământ nu a fost cerut). 

7.06.2021: se implică și direcțiunea școlii și sunt chemați părinții celor două eleve pentru a discuta 

situația. De comun acord se decide renunțarea la luarea de măsuri legale și tratarea subiectului 

cu discreție pentru a nu pune reputația școlii în pericol. Școala nu face nicio declarație publică, ci 

așteaptă să se liniștească scandalul provocat de internauți.  

S-a discutat și cu părinții celui responsabil de poză, iar în urma unui consiliu profesoral, vinovatul 

primește doar un avertisment, fiind la prima abatere, fără să îi fie scăzută nota la purtare. În zilele 

ce urmează, în schimb, elevul a decis să se retragă din poziția de vicepreședinte a Consiliului 

Școlar al Elevilor pentru a evita alte critici din partea profesorilor ce susțineau că „elevii ca el sunt 

viitorii politicieni corupți din cauza cărora țara nu are viitor”. 

7.06.2021: Pagina de Facebook a unui partid conservator distribuie știrea și o critică. 

În decursul zilelor de 4-7 iunie, știrea a fost răspândită de tot felul de surse și pagini web 

necunoscute, adăugând și teorii conspiraționiste. Cu toate că nu se știe mai mult decât titlul 

prezentării, autorii știrilor și-au luat libertatea de a adăuga informații nefondate și de a presupune 

modul în care a decurs discuția de la clasă, apărând titluri precum „Propagandă gay", 

„Profesoarele de la liceul X arată filme porno" etc. 

Cea mai veridică sursă ce a preluat știrea a fost Ziarul de *numele orașului*, ce a prezentat 

incidentul doar din perspectiva unor declarații citate din alte surse. Imaginea a apărut și într-un 

clip urcat pe YouTube care ulterior a fost șters.  

13.06.2021: O activistă pentru comunitatea LGBTQIA+ distribuie pe pagina să de Facebook o altă 

postare la adresa fotografiei și desființează reclamațiile nejustificate. 



 

Din cauza numărului mare de persoane ce au raportat-o și a comentariilor ce susțin libertatea de 

exprimare și informare, autorul primei postări de pe Facebook (cea din data de 4 iunie) 

referitoare la fotografie șterge postarea. 

În continuare, poza, articolele și comentariile celorlalte surse au rămas în mediul online, fără vreo 

șansă de a fi șterse. Subiectul a fost dat uitării atât de către elevi cât și profesori. 

În urma celor întâmplate, am realizat cât de repede se poate răspândi și cel mai mic zvon, însoțit 

și de aproape zero detalii, dar cum crește expunerea mesajului pe baza unor presupuneri 

nefondate, presărate cu teorii conspiraționiste.  

Deși nu au fost consecințe grave pentru niciunul din elevii implicați, acest exemplu a fost o lecție 

atât pentru ei cât și pentru restul colegilor de a fi mult mai precauți în legătură cu ce expun în 

mediul online și cui încredințează informații private care ulterior pot deveni, fără voia lor, publice. 

Articol redactat de Ecaterina Capanistei, voluntară în cadrul proiectului UNITED al Asociației 

Young Initiative.  


