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Mulţumim în mod deosebit: 
• membrilor reţelei Insafe pentru contribuția lor, precum şi pentru eforturile pe care 

le depun pentru a-i îndruma pe copii şi tineri să devină utilizatori responsabili ai 
tehnologiilor online;

• Comisiei Europene pentru sprijinul acordat atât reţelei Insafe, cât şi eTwinning. 
Manualul pentru profesori valorifi că interacţiunile dintre proiecte şi are la bază 
cunoştinţele şi conţinutul ambelor reţele;

• Google şi Liberty Global pentru sprijinul acordat în realizarea acestei publicații;

• numărului mare de profesori, inclusiv din reţeaua eTwinning, care ne-au oferit 
feedback şi au testat activităţile din acest ghid,

• precum şi Ministerelor Educaţiei din cadrul European Schoolnet şi echipei 
European Schoolnet, pentru cooperarea şi dăruirea de care au dat dovadă în 
procesul de transformare a educaţiei prin intermediul integrării tehnologiilor 
online în demersul de predare-învăţare.



Cuvânt înainte
Pentru mulţi tineri din acest început de secol XXI, personalitatea online, activităţile şi interacţiunile 
sociale din mediul virtual sunt la fel de importante precum cele din viaţa reală. Prin urmare, profesorii 
trebuie să fi e conştienţi de acest lucru şi să-i ajute pe tineri să profi te de oportunităţile pe care tehno-
logiile online şi reţelele de socializare le oferă pentru a-şi dezvolta competenţele-cheie. Mai mult decât 
atât, profesorii trebuie să-i ajute pe tineri să devină cetăţeni responsabili, cu spirit critic. 

The Web We Want: manual pentru tineri, lansat în februarie 2013, cu ocazia Zilei siguranţei pe inter-
net, de către reţeaua Insafe*, şi-a fi xat întocmai acest obiectiv. Creat de tineri pentru tineri, ghidul îşi 
propune să treacă în revistă drepturile şi responsabilităţile acestora şi să-i încurajeze să se gândească 
la comportamentul lor şi al colegilor. 

La fel cum The Web We Want a fost conceput de tineri, pentru tineri, lecţiile din Web We Want Manual 
pentru cadre didactice au fost concepute de către profesori, pentru profesorii din Europa şi nu numai. 
Planurile de lecţie propun idei şi activităţi care au menirea de a-i încuraja pe tineri să-şi dezvolte com-
petenţele creative şi de gândire critică, esenţiale pentru o viaţă împlinită în lumea de mâine.  

Ghidul îi ajută pe profesori să integreze tematica legată de activităţile online ale tinerilor în programa 
şcolară, datorită unor planuri de lecţie şi fi şe de lucru bazate pe interactivitate şi, în acelaşi timp, con-
forme cu cadrele naţionale de competenţă. Temele şi obiectivele fi ecărei activităţi sunt prezentate sub 
forma unui index cuprinzător, facilitând astfel utilizarea publicaţiei.

Elevii care folosesc aceste materiale au ocazia:

• să înţeleagă mai bine provocările şi oportunităţile pe care le prezintă internetul, şi 
• să dobândească competenţele de care vor avea nevoie în viaţă şi carieră. 

Toate planurile de lecţie respectă prevederile Cadrului european al competenţelor digitale1, ghid care 
contribuie la identifi carea şi descrierea competenţelor TIC conform Cadrului european al califi cărilor şi 
evidenţează metodologia care stă la baza acestuia1. 

Dacă aveţi idei de planuri de lecţie şi materiale aferente, vă invităm să ne contactaţi la infowww@eun.org. 

*Despre Insafe:
Insafe este reţeaua europeană de sensibilizare a opiniei publice cu privire la siguranţa pe internet, cofi nanţată de Comisia Europea-
nă. Reţeaua este compusă din centre de informare naţionale, linii de asistenţă şi comitete ale tinerilor din Uniunea Europeană şi nu 
numai, şi este coordonată de European Schoolnet. Insafe îşi propune să-i echipeze pe utilizatori cu instrumentele necesare pentru 
a putea profi ta de aspectele pozitive ale internetului, evitând în acelaşi timp riscurile aferente. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi 
www.betterinternetforkids.eu sau contactaţi-ne pe adresa bik-info@eun.org.

1http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4062_EUeCompFWexpertGuidelines.pdf



„'Web We Want' umple un gol resimţit de profesorii care se confruntă cu nevoia 
de a-i ajuta pe tineri să înveţe să folosească internetul corect şi care sunt mereu 

în căutare de instrumente utile acestui demers.”
Drew Buddie, Marea Britanie

„Tinerii din ziua de astăzi nu-şi pot imagina viaţa fără internet. Acesta le oferă in-
credibil de multe oportunităţi. În acelaşi timp, tinerii vor să se simtă în siguranţă. 
Un aspect al siguranţei este confi denţialitatea. Toţi cei care folosesc internetul ar 
trebui să ştie cum să publice mesaje, cum să distribuie conţinut, pe scurt, cum 

să se comporte responsabil.”
Evangelia Kontopidi, Grecia

„Acest manual îi poate ajuta pe profesori să înglobeze noi strategii în activitatea 
lor didactică, legate atât de siguranţa online, cât şi de orice alt subiect. În cadrul 
eforturilor de a avea elevi fericiţi şi implicaţi, ghidul poate contribui la dezvoltarea 

spiritului lor inovator datorită apartenenţei la o comunitate de profesori.” 
Miguela Fernandes, Portugalia

„În calitate de profesor de istorie, îmi face plăcere să folosesc TIC cu elevii mei: le ofe-
ră acces la atât de multă informaţie, la atât de multe instrumente.  De asemenea, ne 

ajută să lucrăm diferit, mai profund, dar şi mai amuzant. Broşura aceasta ne va ajuta şi 
mai mult, pentru că, la fel ca în cazul oricărui instrument, TIC trebuie stăpânită.”

Maxime Drouet, Franţa

„Competenţele matematice ale secolului XXI nu presupun  doar stăpânirea 
curriculumului, abilitate de calcul şi raţionament matematic, ci şi capacitatea de 
a folosi diverse instrumente digitale şi online pentru soluţionarea problemelor în 

colaborare şi pentru căutarea şi schimbul de informaţii, în siguranţă. Şi ce modali-
tate mai bună de a învăţa să cânţi la un instrument decât de a începe să cânţi?”

Irina Vasilescu, România

„Internetul este precum o mare - aproape infi nită, frumoasă, interesantă, sălbati-
că şi periculoasă. Poţi găsi multe lucruri sau te poţi rătăci.”

Martina Kupilíková, Cehia 

Cuvânt înainte din partea autorilor



„Cunoaşteţi-vă propriile drepturi şi pe cele ale celorlalţi şi acţionaţi responsabil pe 
WWW.”

Carsten Groene, Germania 

„Putem şi trebuie să folosim TIC pentru a reduce riscurile şi a profi ta de aspectele 
pozitive ale internetului, contribuind la formarea competenţelor de care vor avea 

nevoie elevii în activitatea lor profesională viitoare, afl ată deocamdată la stadiul de 
necunoscută.”

Fernando Rui Campos, Portugalia

„Manualul Web We Want este un instrument indispensabil pentru adolescenţi, 
profesori şi părinţi, constituind o sursă cotidiană de informaţii şi recomandări 
privind utilizarea resposanbilă şi în siguranţă a internetului, atât în sala de 

clasă, cât şi în afara acesteia. Conţinutul său bine structurat şi de actualitate se 
profi lează asemenea unui far pe întinsul oceanului numit internet.”

Aris Louvris, Grecia 

„Fiţi creativi! Căutaţi artistul din voi!”

Frans Nieuwenhuyzen, Olanda

„Siguranţa online a elevilor ar trebui să fi e principala prioritate a tuturor 
părţilor implicate în procesul de creştere şi educare a copiilor. Succesul se 

obţine doar prin efort comun.”

Adam Stępiński, Polonia

„Este un sentiment plăcut să fi i vectorul care contribuie la conturarea unei atitu-
dini mai sigure şi oneste faţă de utilizarea şi schimbul de resurse pe internet ... 

însă este şi o mare responsabilitate!”
Angela Lucia Capezzuto, Italia

„Imaginaţi-vă că ţineţi lumea în mâini. Mai rămâne să afl aţi ce să faceţi cu ea. Aşa stau 
lucrurile şi cu internetul, cu precădere pe telefonul inteligent. Marea provocare cu care 
se confruntă profesorii este să nu rămână în urmă, ba mai mult, să se familiarizeze cu 

tot ceea ce reprezintă internetul pentru a-şi putea ajuta elevii să profi te de el.”

Jesús Melgar Tito, Spania



Index 

Nivelul de difi cultate este indicat astfel   Uşor  Mediu  Difi cil

N.B.: Toate planurile de lecţie încorporează competenţele-cheie 1, comunicarea în limba maternă, şi 4, compe-
tenţa digitală. Ca urmare, în tabelul de mai jos sunt menţionate doar competenţele suplimentare. 

Durata estimativă a fi ecărei sesiuni este de 45 de minute. 

Având în vedere că mai multe dintre planurile de lecţie fac referire la resurse externe, accesarea acestora nu pre-
supune o înscriere prealabilă decât în cazurile menţionate explicit. În privinţa utilizării materialelor YouTube, vă 
rugăm să vă asiguraţi că aveţi drept de acces şi utilizare a acestora în ţara dumneavoastră.  În ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor externe, utilizatorii vor face verifi cări minuţioase, pentru a se asigura că acestea respectă 
reglementările locale.

Web We Want - 
planuri de lecţie Competenţă Durată Fişe de lucru Autor

Încălzire
Conform precizări-
lor din planurile de 
lecţie

5 minute maxim Aris Louvris, Grecia

Drepturile şi responsabilităţile mele online

Drepturile WWW de 
bază**

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale 
şi civice / Gândire 
critică

Lecţie unică 1.1 Dacă aş putea 
face orice aş vrea 

Carsten Groene, 
Germania

Drepturi şi respon-
sabilităţi

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale 
şi civice / Gândire 
critică

Lecţie unică Drew Buddie, Marea 
Britanie

Cele două feţe ale 
unei monede I**

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale 
şi civice / Gândire 
critică

Lecţie unică 1.2 Două feţe, o 
monedă I

Carsten Groene, 
Germania

Cele două feţe ale 
unei monede II***

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale 
şi civice / Gândire 
critică

Lecţie unică 1.3 Două feţe, o 
monedă II

Carsten Groene, 
Germania

„Informaţia nu înseamnă cunoaştere”, Albert Einstein

Accesează, creează 
şi distribuie*** 

Comunicare în limbi 
străine

Serie de 3-4 lecţii 2.1 Instrumente şi 
tehnologii pentru 
profesori

Fernando Campos, 
Portugalia 

Analiza imaginilor 
*-**

Comunicare în limbi 
străine

Serie de trei lecţii Maxime Drouet, 
Franţa



Participarea pe internet

Să mergem la cum-
părături! *-**

Competenţe mate-
matice şi competen-
ţe de bază privind 
ştiinţa şi tehnologia

Serie de două lecţii Jesús Melgar Tito, 
Spania

Să învăţăm mate-
matică 2.0*-**

Competenţe mate-
matice şi competen-
ţe de bază privind 
ştiinţa şi tehnologia

Serie de două lecţii 3.1 Instrumente 
online în activităţile 
de matematică
3.2 Să construim o 
parolă mai puternică 
3.3 Bloguri/pagini 
wiki pentru mate-
matică
3.4 Facebook-ul şi 
activităţile de mate-
matică

Irina Vasilescu, 
România 

Să ne comportăm 
adecvat***

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale şi 
civice / Gândire critică

Lecţie unică Drew Buddie, Marea 
Britanie

Conturează-ţi identitatea

Identitatea mea 
(reală)** 

Simţul iniţiativei şi al 
antreprenoriatului

Serie de trei lecţii 4.1. Unde se ascun-
de adevărul?

Martina Kupilíková, 
Cehia 

Avem identităţi mul-
tiple? ** 

Simţul iniţiativei şi al 
antreprenoriatului

Serie de două lecţii Adam Stępiński, 
Polonia 

Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ

„Nu poți spune totul, 
tuturor”*-** 
Pitagora din Samos 
570-500 î.H.

Competenţe sociale 
şi civice

Serie de 2-3 lecţii Evangelia Kontopidi, 
Grecia

PrivaSee*-** Competenţe sociale 
şi civice 

Lecţie unică Miguela Fernandes, 
Portugalia

Sunt cu ochii pe 
tine! *-**

Competenţe sociale 
şi civice / Comunica-
re într-o limbă străină

Lecţie unică 5.1 Michael Jackson 
„Privacy”

Miguela Fernandes, 
Portugalia

Artistul din tine

Să protejăm ce este 
al nostru **

A învăţa să înveţi / 
Competenţe sociale şi 
civice / Gândire critică

Lecţie unică Drew Buddie, Marea 
Britanie

„RAP-IT-UP” ** Conştiinţă şi expre-
sie culturală 

Serie de două lecţii 6.1 Rap it up Angela Capezzuto, 
Italia 

Artistul din tine! ** Conştiinţă şi expre-
sie culturală 

Serie de două lecţii 6.2 Puteţi fi  orice 
artist

Frans Nieuwenhuy-
zen, Olanda



Plan general Încălzire

Plan general Încălzire

Autor Aris Louvris, Grecia 

Temă Toate

Competenţe Conform precizărilor din fi ecare plan de lecţie

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă După caz

Durată 5 minute maxim

Obiectivul lecţiei • Să prezinte elevilor broşura Web We Want.
• Să familiarizeze elevii într-un mod atractiv cu planurile de lecţie 

concepute pentru broşura Web We Want.

Instrumente Fişe de lucru, videoclipuri (de preferat, offl ine), infografi ce, chestionare, 
mici jocuri (< 5 min), întrebări şi răspunsuri bazate pe cunoştinţe dobândite 
anterior, brainstorming etc.

Desfăşurare

Etapa 1 – (2 minute) În funcţie de planul de lecţie ales (dintre exemplele prezentate în continuare), 
încercaţi să captaţi atenţia elevilor cu unul dintre instrumentele de mai sus: 
de exemplu, să stimulaţi interesul elevilor cu un videoclip. 
Exemplu: videoclip cu durata <1 minut (în toate limbile UE), disponibil 
pe canalul YouTube al Direcţiei Generale pentru Justiţie şi Protecţia 
Consumatorilor (vezi adresa paginii de mai jos).

Etapa 2 – (2 minute) Întrebaţi elevii cum percep informaţiile oferite prin intermediul acestui instru-
ment şi discutaţi tema pentru a direcţiona atenţia elevilor către subiectul care 
urmează.

Etapa 3 – (1 minut) Spuneţi-le elevilor ce vor învăţa în această lecţie. Precizaţi, pe scurt, 
obiectivele lecţiei.

Sugestii Durata videoclipurilor să nu depăşească trei minute. Este de preferat să 
folosiţi videoclipurile offl ine, pentru a evita problemele cu conexiunea la 
internet şi frustrările aferente vizualizărilor sacadate. 
Chestionarele se vor axa pe rezultate. Puteţi apela şi la un simplu sondaj 
de opinie, pentru a ilustra natura statistică a problemei prezentate. 
Infografi cele trebuie să fi e adecvate la cunoştinţele elevilor (nu complicate 
şi nu foarte lungi). 

Pagină de internet Exemplu despre dreptul la intimitate 
http://goo.gl/LdFsZd
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Denumire prescurtată a 
activităţii

Drepturile WWW de bază

Autor Carsten Groene, Germania

Temă Drepturile şi responsabilităţile mele

Competenţe A învăţa să înveţi / Competenţe sociale şi civice / Comunicare în limba 
maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 14-15 ani

Durată 45 minute

Obiectivul lecţiei • Să familiarizeze elevii cu broşura Web We Want.
• Să înţeleagă drepturile fundamentale pe internet conform Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Introducere Bandă desenată despre piraterie 
http://goo.gl/jRGTfI

Instrumente Fişa de lucru 1.1: „Dacă aş putea face orice aş vrea”

Desfăşurare

Etapa 1 – (7 minute) Activitate: 
Cu ajutorul fi şei de lucru 1.1, rugaţi elevii să-şi imagineze ce ar face într-o 
lume fără restricţii şi ce ar putea însemna acest lucru pentru ceilalţi oameni 
şi/sau prietenii lor.
Rugaţi-i să-şi compare ideile în grupuri mici.

Etapa 2 – (15 minute) Folosind fi şa de lucru 1.1, rugaţi elevii să parcurgă capitolul 1, „Demnitatea” 
şi capitolul 2, „Libertăţile”, al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Euro-
pene, pentru a identifi ca articolele care au relevanţă pentru utilizarea inter-
netului, de ex., dreptul la protecţia datelor personale (vezi fi şa de lucru 1.1).

Etapa 3 – (7 minute) Puneţi elevii să se familiarizeze şi/sau să recapituleze tehnica „scanării” 
unui text (vezi adresa de internet de mai jos, precum şi fi şa de lucru 1.1).

Etapa 4 – (15 minute) În vederea familiarizării cu manualul Web We Want pentru tineri, material 
ce va constitui baza acestei secţiuni, rugaţi elevii să parcurgă rapid publi-
caţia şi să evidenţieze capitolele în care sunt menţionate drepturile. Apoi 
rugaţi-i să completeze tabelul şi să realizeze comparaţii în clasă.

PLAN DE LECŢIE Drepturile şi responsabilităţile mele online
1.1 Drepturile WWW de bază
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Activităţi complementare Temă: Distribuiţi fi şa de lucru 1.3 (cea cu tabelul), precizând unul dintre cele 
patru drepturi WWW importante prevăzute în Carta UE.
Elevii vor căuta pe internet legi naţionale şi vor selecta paragrafele care vi-
zează drepturile menţionate. Având în vedere că este o activitate relativ so-
licitantă, vă recomandăm să le oferiţi elevilor adresele paginilor de internet 
unde se găsesc secţiunile relevante ale legilor menţionate în fi şa de lucru.

Pagini de internet http://www.europarl.europa.eu/charter/ 
http://www.aacc.edu/tutoring/fi le/skimming.pdf 

10



Denumire activitate Drepturi şi responsabilităţi 

Autor Drew Buddie, Marea Britanie 

Subiect Drepturile şi responsabilităţile mele

Competenţe Capacitatea de a învăţa cum să înveţi / Competenţe sociale şi civice / 
Comunicare în limba maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 14-15 ani

Durata una sau două lecţii de câte 45 – 60 minute fi ecare

Scopul lecţiei • Să analizeze ce înseamnă să ai un drept/o responsabilitate.
• Să înveţe să verifi ce informaţiile consultând texte juridice.
• Să refl ecteze la noţiunile de cenzură şi autocenzură.

Introducere Web-ul a oferit oamenilor ocazia de a-şi face publice punctele de vedere. 
Înseamnă acest lucru că poți spune orice?  
Ce anume înseamnă să ai dreptul să faci ceva? Şi care este legătura cu a 
avea o responsabilitate?
Web-ul nu aparţine niciunei ţări sau stat şi a fost înfi inţat plecând de la 
premisa că libertatea de expresie este permisibilă. Având în vedere aceste 
aspecte, cum poate asigura un cetăţean de bună credinţă echilibrul între 
aceste două elemente?  

Instrumente Internet, fi şă de lucru, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
Bubbl.us (https://bubbl.us/), Tagxedo, Powtoon

Desfășurare

Etapa 1 – (20 minute) Demaraţi discuţia cu elevii: Care este diferenţa dintre drept şi responsabi-
litate?
Urmăriţi videoclipul şi notaţi ideile care apar în urma vizionării acestuia.
https://www.youtube.com/watch?v=_saAJy-IRWA 
https://www.youtube.com/watch?v=IN9xqVYejAI 
Desfăşuraţi activitatea 1.1 de la pagina 6 a manualului Web We Want.

Etapa 2 – (30 minute) Rugaţi elevii să descarce sau să imprime Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. În cadrul unei discuţii cu întreaga clasă, defalcaţi fi ecare 
articol, pentru a vedea ce responsabilităţi decurg din fi ecare drept.
Pentru a obţine rezultate într-un timp atât de scurt, având în vedere lungi-
mea textului, organizaţi elevii în grupe mici. Apoi rugaţi-i să conceapă hărţi 
cognitive cu ajutorul bubbl.us, pentru a reprezenta fi ecare articol defalcat, 
alături de responsabilităţile aferente acestuia.

de lecŢie Identifi caţi-vă drepturile şi responsabilităţile
1.2 Drepturi şi responsabilităţi 
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Etapa 3 – (15 minute) Cu ajutorul comenzii de căutare, <CTRL> <F>, elevii caută în manual ERR 
frecvenţa cu care apar cuvintele drepturi (rights) şi responsabilităţi (respon-
sabilities).
Inseraţi textul manualului ERR în Tagxedo pentru a realiza un nor de cuvin-
te-cheie care să evidenţieze utilizarea cuvintelor drepturi şi responsabilităţi

Etapa 4 – (20 minute) Cu ajutorul Powtoon.com (http://www.powtoon.com/),fi ecare grup va crea 
un videoclip promoţional în care să fi e explicat fi ecare punct detaliat în har-
ta cognitivă de la pasul anterior.

Etapa 5 – (20 minute) În cadrul unei discuţii cu întregul colectiv sau pe grupe, refl ectaţi la sensul 
cuvântului autocenzură. De ce este esenţială această competenţă atunci 
când publicăm conţinut pe internet?

Activităţi complementare Defi niţi diferenţa dintre cenzură şi autocenzură

Pagini de internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12010P  
http://www.euskills.co.uk/sites/default/fi les/ERR%20Workbook%20v4%20
14Apr11.pdf 
http://bubbl.us 
http://tagxedo.com 
www.powtoon.com (necesită înscriere) 
De reţinut că, exceptând Powtoon, toate celelalte aplicaţii folosite în aceas-
tă activitate sunt gratuite şi nu îi solicită utilizatorului să se înscrie pe site 
pentru a avea acces la ele.
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Denumire prescurtată a 
activităţii

Drepturi şi responsabilităţi - Cele două feţe ale unei monede I

Autor Carsten Groene, Germania

Temă Drepturile şi responsabilităţile mele

Competenţe A învăţa să înveţi / Competenţe sociale şi civice / Comunicare în limba 
maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 14-15 ani

Durată 45 minute

Obiectivul lecţiei • Să conştientizeze interdependenţa dintre drepturi şi responsabilităţi.
• Să-şi facă o idee asupra modului în care drepturile legate de internet 

sunt transpuse în legislaţia naţională. 

Introducere Bandă desenată despre piraterie 
http://goo.gl/yGzEU6.

Instrumente Fişa de lucru 1.2 „Două feţe, aceeaşi monedă”
Navigare pe internet

Desfăşurare

Etapa 1 – (15 minute) Exerciţiu contextual: elevii identifi că dezacordul dintre diverse drepturi 
fundamentale ale Cartei UE (see fi şa de lucru 1.2).

Etapa 2 – (5 minute) Reamintiţi-le elevilor că toate legile fundamentale ale UE, inclusiv cele 
legate de utilizarea WWW, sunt transpuse în legislaţia naţională.

Etapa 3 – (20 minute) Pe baza temei pentru acasă, elevii lucrează în grupe şi completează o ver-
siune fi nală a tabelului din fi şa 1.2, referitor la drepturile şi responsabilităţile 
lor menţionate în legislaţia naţională.
Notă: Dat fi ind că rezultatul temei date elevilor este, într-o anumită măsură, 
incert, ar fi  indicat să consideraţi etapa descrisă mai sus ca o activitate 
pregătitoare, iar elevii să conceapă versiunea fi nală a tabelului în clasă.

Pagini de internet http://www.europarl.europa.eu/charter/ 

PLAN DE LECŢIE Drepturile şi responsabilităţile mele online
1.3 Cele două feţe ale unei monede I
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Denumire prescurtată a 
activităţii

Drepturi şi responsabilităţi - Cele două feţe ale unei monede II

Autor Carsten Groene, Germania

Temă Drepturile şi responsabilităţile mele

Competenţe A învăţa să înveţi / Competenţe sociale şi civice / Comunicare în limba 
maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 14-15 ani

Durată 45 minute

Obiectivul lecţiei • Să realizeze o paralelă între lucrările teoretice vizând drepturile pe 
internet şi viaţa cotidiană a elevilor. 

• Să încurajeze elevii să-şi analizeze drepturile de zi cu zi legate de 
internet.

Introducere Prezentaţi un caz de fraudă pe internet din viaţa cotidiană a unui adoles-
cent. După analiza de caz, rugaţi elevii să identifi ce drepturile legate de 
internet care au fost încălcate. 

Instrumente Fişa de lucru 1.3 „Două feţe, o monedă II”; 
Navigare pe internet

Desfăşurare

Etapa 1 – (15 minute) Activitate în grup: 
Elevii le transmit colegilor de clasă rezultatele privitoare la drepturile UE în 
legislaţia naţională din lecţia anterioară.

Etapa 2 – (12 minute) În grupuri, elevii identifi că exemple de posibile încălcări ale legilor funda-
mentale pe baza legislaţiei naţionale.

Etapa 3 – (12 minute) Fiecare grup creează situaţii sau studii de caz în care unul dintre drepturi 
este încălcat. Aceste studii de caz sunt alocate unui alt grup, care s-a axat 
pe alt drept. 
În grupuri partenere, elevii soluţionează cazurile conform informaţiilor pri-
mite de la colegi în prima etapă.

Etapa 3 – (7 minute) Prezentarea rezultatelor în clasă: câte un caz, două pentru fi ecare drept, 
dacă timpul permite.

Activităţi complementare Plecând de la una dintre competenţele implicate, „de a învăţa să înveţi”, se 
poate efectua o evaluare a activităţii în funcţie de textele juridice (difi cultate, 
motivaţie etc.).

PLAN DE LECŢIE Drepturile şi responsabilităţile mele online
1.4 Cele două feţe ale unei monede II
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Denumire activitate Accesează, creează şi distribuie cu grijă

Autor Fernando Rui Campos, Portugalia 

Subiect Informaţia nu înseamnă cunoaştere

Competenţe Comunicare în limbi străine / Comunicare în limba maternă / Competenţă 
digitală

Nivel de difi cultate  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani

Durata Un set de 3-4 lecții, fi ecare circa 45 de minute

Scopul lecţiei • Să-i sensibilizeze pe elevi cu privire la problemele aferente publicării de 
informaţii pe reţelele sociale.

• Să-i înveţe cum să găsească resurse relevante şi de calitate pentru 
activităţile şcolare.

• Să le arate cum să se protejeze de tentativele de înşelăciune pe internet. 
• Să formeze competenţe digitale şi alte competenţe specifi ce secolului 21.

Introducere Lecţiile cuprind o serie de sarcini organizate secvenţial şi folosesc instrumente 
digitale adecvate pentru formarea de competenţe specifi ce secolului 21. 
Conţinutul şi activităţile propuse îi impulsionează pe elevi să folosească 
TIC pentru învăţare, comunicare, colaborare şi formarea de cunoştinţe. 
Lecţiile sunt organizate într-un şir de activităţi de învăţare: (Lecţia 1 – 
Visează şi explorează; Lecţia 2 – Reprezintă grafi c, întreabă şi colaborează; 
Lecţia 3 - Realizează; Lecţia 4 - Prezintă). Mai multe informaţii găsiţi la 
următoarea adresă: http://fcl.eun.org/toolset4. 
Planul de lecţie este inspirat de modelul pedagogic propus de 
„Future Classroom Toolkit” („Trusa de instrumente a clasei viitorului”) 
(http://fcl.eun.org/toolkit). Formatul lecţiilor este fl exibil, ele putând fi  folosite 
într-o singură şcoală sau în colaborare cu şcoli din aceeaşi ţară sau din ţări 
diferite. Produsul fi nal se poate concretiza sub forma unui material digital  
(site, audio, blog, video), într-o limbă străină aferentă uneia dintre teme.
Evaluarea are caracter formativ, luând forma feedbackului solicitat de 
profesor vizavi de produsele create sau a opiniilor consemnate de elevi.

 Instrumente Team Up - http://teamup.aalto.fi / (necesită înscriere)
Audacity - http://audacity.sourceforge.net/ 
Google Hangout - http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/ 
(necesită înscriere)
Mind Maps - http://popplet.com/ (necesită înscriere)
Feedback, voce, colaborare - http://voicethread.com/products/k12/ 
(necesită înscriere)
Google docs - https://docs.google.com/ sau titanPad - https://titanpad.com/ 
(necesită înscriere) 
Future Classroom Toolkit - http://fcl.eun.org/toolkit 
Scenario Development Environment 
http://www.itec-sde.net/pt/home (nu necesită înscriere)
Mai multe instrumente utile sunt menţionate în anexă. 

De lecŢie “E timpul să gândim critic!”, Albert Einstein
2.1 Accesează, creează şi distribuie cu grijă
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Desfășurare Lecţiile abordează patru teme diferite:
Tema grupului #1 – Utilizarea informaţiilor online, utilizarea internetului în 
activitatea şcolară;
Tema grupului #2 – Site-uri false, credibilitate şi utilizarea pozitivă a web-ului;
Tema grupului #3 – Phishing, navigare sigură pe internet;
Tema grupului #4 – Gândeşte înainte să publici, reţele sociale şi etichetare, 
confi denţialitate.
Organizaţi elevii în grupuri mici (maxim cinci elevi per grup). 
Fiecare grup va lucra la una din cele patru teme. Aplicaţia TeamUp 
(http://teamup.aalto.fi /) se poate dovedi utilă în confi gurarea grupurilor 
conform competenţelor, preocupărilor etc. 
Cu ajutorul TeamUp şi VoiceThread, elevii îşi pot înregistra gândurile, urmând 
să şi le împărtăşească după fi ecare lecţie. Unul dintre obiectivele acestor lecţii 
este să se creeze un produs (elevii, creatori de conţinut). Produsul sau obiec-
tul fi nal poate fi  un videoclip sau o simulare, având la bază una din temele de 
grup, inclusiv comentariile elevilor în limba maternă sau într-o limbă străină. 
Pentru a îndruma grupele de elevi, profesorul poate apela la resurse pre-
cum Mediul de dezvoltare scenarii (SDE) (http://www.itec-sde.net/en) sau 
site-uri tematice, de genul muzeelor naţionale virtuale sau portalul Euro-
peana. Acestea au rol de reper în raport cu site-urile false sau cele cu 
informaţii care nu prezintă încredere.
Activitatea refl exivă are un caracter transversal, punctând întreg procesul, 
şi ghidează activitatea elevilor către obiectivul fi nal. Elevii şi profesorii îşi 
pot înregistra, publica şi împărtăşi gândurile şi comentariile despre proiect, 
folosind instrumente digitale şi feedbackul audio.
Colaborarea este o parte integrantă a lecţiilor: elevii lucrează în grupuri, cu 
colegi din ţara lor sau din altă ţări. Pe parcursul activităţilor de învăţare din 
faza Întreabă, elevii dintr-o ţară ar putea, de exemplu, să fi e îndrumaţi de 
elevii dintr-o altă ţară, care vorbesc în limba maternă.

Etapa 1 – (45 minute) Sarcini pregătitoare – Profesorul creează clasa în TeamUp şi trimite adresa 
paginii elevilor. De asemenea, poate folosi registrul fotografi c din TeamUp. La 
începutul primei lecţii, stabiliţi de comun acord cu elevii criteriile de evaluare.
Visează – Profesorul prezintă o imagine de ansamblu a tematicii lecţiilor, 
corespondenţa acestora cu programa şcolară şi care sunt aşteptările faţă 
de elevi, în materie de îmbunătăţire a celor patru competenţe (receptare 
mesaj, vorbit, citit şi scris) în limba străină. De asemenea, elevii vor afl a 
care sunt aşteptările în materie de colaborare, autonomie şi responsabilita-
te faţă de propria învăţare şi faţă de cea a grupului.
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Exemple de proiecte de grup pentru fi ecare temă:
Tema 1 – Creaţi un site sau un blog cu exemple de site-uri pe care elevii 
le consideră a fi  „cele mai bune” pentru activitatea lor şcolară (învăţarea 
limbilor străine, muzee virtuale, simulatoare de fi zică etc.).
Tema 2 - Creaţi un site sau un blog în care să descrieţi reperele care ne 
ajută să distingem un site fals de unul credibil.
Tema 3 - Creaţi un site sau un blog în care să descrieţi măsurile pe care 
ar trebui să le ia cetăţenii, precum şi instrumentele pe care ar trebui să le 
utilizeze, pentru a evita phishing-ul şi a naviga în siguranţă pe internet.
Tema 4 - Creaţi un site sau un blog cu un plan de îmbunătăţire a reputaţiei 
online, care să prevadă criterii şi măsuri ce se impun în timpul „relaţiilor 
digitale” pe care le stabilesc elevii pe internet.

Profesorul îi va motiva pe elevi să dea tot ce au mai bun şi le va vorbi des-
pre importanţa colaborării, despre utilizarea instrumentelor TIC şi despre 
criteriile ce trebuie respectate atunci când îşi publică opiniile în format text 
sau audio, în limba străină.
Explorează – Analizaţi date din mai multe surse, apoi organizaţi-le împreu-
nă cu elevii, folosind aplicaţii precum Google Docs sau TitanPad. În funcţie 
de cunoştinţele anterioare, elevii pot realiza muncă de documentare, folo-
sind instrumente de colaborare. Iată şi enunţurile pe care le pot analiza în 
cadrul fi ecărei teme.
Tema 1 - Utilizarea informaţiilor online, utilizarea internetului în activitatea 
şcolară
Despre internet:
1. Toate informaţiile de pe internet sunt de încredere și adevărate, 

indiferent de site-ul de unde provin.
2. Nu există resurse sau materiale pentru elevii de clasa a XII-a.
3. N-ar trebui să încarc videoclipuri pe internet pentru că nu vreau să fi u 

vulnerabil.

Tema 2 - Site-uri false, credibilitate şi utilizarea pozitivă a web-ului
Nu folosesc cărţi din proiectul Gutenberg pentru că:
1. Drepturile de autor mă împiedică să accesez cărţile digitale.
2. Site-ul nu este atractiv.
3. Toate cărţile pe care le-am accesat sunt vechi.

Tema 3 - Phishing, navigare sigură pe internet
Elevii vor parcurge chestionarul https://www.phish-no-phish.com/staying-
safe-online/quiz/.
Tema 4 - Gândeşte înainte să publici, reţele sociale şi etichetare, 
confi denţialitate
Am făcut o fotografi e cu prietenii mei la o petrecere şi am publicat-o pe o 
reţea socială. Nu e nicio problemă dacă:
1. Public fotografi a pe o reţea socială.
2. Îmi identifi c cu etichete toţi prietenii din fotografi e.
3. Comentez pe marginea fotografi ei.
4. Dezvălui locul unde a avut loc petrecerea. 

După discuţiile iniţiale 
La adresa http://lreforschools.eun.org/web/guest/insafe, găsiţi materiale 
pentru fi ecare temă, în mai multe limbi. 
Câteva materiale remarcabile pentru fi ecare temă:
Tema 1 - Utilizarea informaţiilor online, utilizarea internetului în activitatea 
şcolară http://goo.gl/FBQxRL 
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Tema 2 - Site-uri false, credibilitate şi utilizarea pozitivă a web-ului
http://goo.gl/qwI19F credibilitate şi utilizarea pozitivă a web-ului
Tema 3 - Phishing, navigare sigură pe internet
http://goo.gl/lIhlmx 
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/ 
Tema 4 - Gândeşte înainte să publici, reţele sociale şi etichetare, confi -
denţialitate
https://www.youtube.com/watch?v=zlM-YuUQ3Ms (Înainte de a viziona vide-
oclipul, verifi caţi dacă YouTube este accesibil în ţara dumneavoastră)
Încurajaţi elevii să lucreze la tema lor în afara programului şcolar (acasă, 
comunicând la distanţă).
Elevii îşi vor înregistra gândurile după fi ecare fază a activităţii cu ajutorul 
TeamUp sau Audacity (după care le vor publica pe Blogger sau pe site). De 
asemenea, elevii pot publica şi împărtăşi refl ecţii şi comentarii audiovizuale 
despre modul de desfăşurare a proiectului, despre difi cultăţile întâmpinate 
şi despre paşii următori.
Profesorii implicaţi în proiect pot, de asemenea, să interacţioneze pe reţelele 
sociale. Acestea se dovedesc utile în activitatea de colaborare, contribuind la 
alfabetizarea lor digitală şi formându-le competenţe de utilizare a instrumen-
telor 2.0, de comunicare şi de soluţionare a problemelor.
Refl ecţie
Fiecare grup de elevi va trebui să răspundă la următoarele întrebări în 
limba străină (cu ajutorul TeamUp):
Ce activităţi au desfăşurat până acum?
Ce părere au avut despre activitate şi inactivitate?
A mers ceva rău?
Ce a mers bine?
Ce intenţionează să facă în următoarea lecţie?
Profesorul va consemna feedbackul fi ecărui grup la fi ecare lecţie. 
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Etapa 2 – (45 minute) Reprezintă grafi c – Fiecare grup va realiza o hartă cognitivă aferentă te-
mei de studiu. Asistate de profesor, grupurile îşi vor analiza şi organiza 
ideile şi informaţiile cu ajutorul unor instrumente de reprezentare precum 
Popplet, FreeMind sau CMap. Elevii vor trebui să identifi ce relaţiile, asemă-
nările şi diferenţele dintre exemplele şi/sau fi şierele multimedia strânse în 
timpul fazei „Explorează”. 
Colaborează – Elevii contribuie la promovarea colaborării prin intermediul 
unor instrumente precum Google Docs sau TitanPad, la capitolul text, şi 
Google Hangout, la capitolul audio, al activităţii în grup şi al schimbului 
continuu de informaţii. Printre instrumentele online destinate activităţilor de 
colaborare se numără paginile wiki, blogurile şi altele. Colaborarea este 
promovată prin activităţi de învăţare precum „Reprezintă grafi c”, „Realizea-
ză” şi „Prezintă”.
Întreabă – Elevii contactează parteneri din afara spaţiului şcolii (pentru a 
testa relevanţa strategiei, pot începe prin a contacta alţi profesori), cu pre-
cădere specialişti, pe care-i pot contacta pe SDE. Specialiştii vor fi  rugaţi să 
analizeze şi să comenteze pe marginea punctelor forte şi slabe ale lucrării 
creat de elevi.
Refl ecţie
Prin intermediul feedbackului asupra activităţilor de reprezentare grafi că şi, 
dacă există, al comentariilor făcute de specialiştii şi/sau profesorii externi.

Etapa 3 – (30 minute) Realizează – În calitate de creatori de conţinut, elevii trebui să conştienti-
zeze importanţa drepturilor de autor. Astfel vor fi  încurajaţi să caute materi-
ale şi resurse Creative Commons sau care nu sunt protejate de drepturi de 
autor. Pe baza rezultatelor documentării, ideilor şi gândurilor organizate în 
hărţi conceptuale, elevii încep să construiască prima versiune a produsului 
fi nal. Elevii vor începe prin a redacta o schemă de discuţii în interiorul gru-
pului, dar şi cu elevi din alte şcoli sau ţări, în măsura în care acest lucru este 
posibil. Se va acorda o atenţie deosebită efortului de a depăşi obstacolele 
şi problemele întâlnite. 
Este important să îi îndrumăm pe elevi de-a lungul activităţilor de învăţare 
şi al procesului de proiectare, astfel încât să se respecte curriculumul.
Refl ecţie
Profesorul va asigura feedback pe marginea produselor (site-uri, materia-
le audio etc.) realizate de toate grupurile.

Etapa 4 – (30 minute) Prezintă – Elevii îşi prezintă activitatea, apelând la instrumente şi materiale 
locale adecvate (de ex., site-ul şcolii, bibliotecă sau spaţii din afara şcolii), 
rezultatul proiectelor desfăşurate, lucrările şi procesul de proiectare şi oferă 
informaţii despre noţiunile învăţate.
Refl ecţie
Profesorul va asigura feedback pe marginea produselor (site-uri, materiale 
audio etc.) realizate de toate grupurile.
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Activităţi complementare Unde găsesc materiale pentru temă, pe care să le pot distribui pe internet?
Un număr semnifi cativ de resurse ce pot fi  distribuite se găsesc în muzee 
de ştiinţă virtuale sau pe site-ul organizaţiei Creative Commons, la adresa 
http://search.creativecommons.org 
Unde găsesc criterii care să mă ajute să înţeleg ce înseamnă conţinut 
pozitiv online?
„Criteriile pentru conţinut pozitiv” sunt aspecte-cheie ce trebuie luate în 
consideraţie când se creează sau se oferă conţinut şi servicii online copii-
lor: grupa de vârstă, conţinut adecvat vârstei, atractivitate, utilitate, fi abilita-
te, siguranţă şi intimitate. Documentul cu criterii este disponibil in 13 limbi. 
http://www.positivecontent.eu/ 
Care sunt regulile de bază pe care trebuie să le respect când comunic pe 
internet?
Modul în care comunicăm online are urmări asupra vieţii noastre digitale. 
Următorul site conţine o serie de reguli utile, demne de reţinut: 
http://old.sigur.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=69

Pagini de internet Resurse suplimentare
Filmul „Tagged”, destinat adolescenţilor – Gândeşte înainte de a publica
http://www.cybersmart.gov.au/tagged/ 
Intimitate
http://www.dubestemmer.no/en/13-17-ar/privacy (necesită înscriere)
Episod despre publicarea online
http://goo.gl/K552rH (The Telegraph) 
(http://helpline.sigur.info/helpline/resurse/cum-navighez-sigur-pe-internet.
html) (nu necesită înscriere)
Căutare resurse Creative Commons
http://search.creativecommons.org/ 
Căutare persoane şi materiale prin intermediul SDE 
(http://www.itec-sde.net/pt/home) sau al unor surse tematice precum mu-
zele naţionale virtuale 
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PLAN DE LECŢIE „Informaţia nu înseamnă cunoaştere”, 
Albert Einstein
2.2 Analiza imaginilor  

Denumire prescurtată a 
activităţii

Analiza imaginilor 

Autor Maxime Drouet, Franţa

Temă Informaţia nu înseamnă cunoaştere

Competenţe Comunicare în limbi străine / Comunicare în limba maternă / Competenţă 
digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani 

Durată O serie de două lecţii, fi ecare de circa 50 minute

Obiectivul lecţiei • Să înţeleagă că imaginile nu reprezintă realitatea.
• Să fi e capabili să recunoască o imagine trucată.
• Să-şi consolideze competenţele TIC.
• Să-şi optimizeze competenţele de comunicare în limbi străine.

Introducere Elevii noştri văd şi folosesc imagini zilnic: la televizor, în reviste, în reclame 
şi pe internet. Adesea, sunt încredinţaţi că acestea prezintă realitatea. 
Obiectivul acestei activităţi este de a stimula gândirea critică a elevilor în 
relaţia cu imaginile. Această lecţie poate fi  foarte uşor folosită pentru un 
proiect eTwinning. În acest caz, activităţile nu ar fi  efectuate de grupuri de 
elevi din aceeaşi clasă, ci de echipe de colaboratori europeni.

Instrumente Veţi folosi aceste instrumente: 
pentru a crea chestionare: http://www.socrative.com (necesită înscriere).
pentru a crea o tablă şi a adăuga documente pe ea: http://padlet.com. 
pentru a crea prezentări dinamice: http://www.prezi.com 
. pentru a găsi imagini similare: http://www.tineye.com şi https://images.
google.com/ .
să depistaţi fotografi ile modifi cate: JPEGsnoop (freeware).
să vă înregistraţi vocea şi să creaţi un mp3: http://vocaroo.com. 
să scrieţi în colaborare: https://titanpad.com.

Desfăşurare Înainte de a începe, verifi caţi cunoştinţele şi competenţele elevilor faţă de 
imagini, creând un chestionar pe http://www.socrative.com (necesită în-
scriere). Profesorul păstrează toate aceste răspunsuri pentru fi nalul lecţiei. 
Iată câteva idei de întrebări:

• portretul unei femei - Este o fotografi e retuşată?
• imagine de la ştiri - Este o fotografi e retuşată?
• imaginea unei personalităţi - Ce credeţi că face această persoană?
• Cum vă puteţi da seama dacă imaginile văzute sunt reale sau retuşate?
• Era posibil să transformăm o imagine în 1950, de exemplu, înainte de 

apariţia calculatoarelor?
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Lecţia 1 Să transformă o imagine? Floare la ureche! (2 x 50 minute)

Etapa 1 – (50 minute) • Cu ajutorul http://padlet.com/ sau al unui instrument similar, încărcaţi 
pe un perete online câteva documente precum fotografi i dintr-un ziar 
online, reclame online sau pagina de start a unui site. Aceste documente 
vă vor ajuta să demonstraţi în ce mod pot fi  manipulate, transformate şi/
sau distorsionate imaginile. 

Exemple de documente:
• „Al-Ahram newspaper defends doctored photo of Hosni Mubarak” 

(„Ziarul Al-Ahram sare în apărarea fotografi ei modifi cate a lui Hosni 
Mubarak”), în The Guardian, 17 septembrie 2010: http://goo.gl/
cuIwNG (The Guardian)

• „Michelle Obama’s Oscars dress too revealing for Iranian media” 
(„Rochia de Oscar a lui Michelle Obama, prea decoltată pentru mass-
media iraniană”) în theguardian.com, 25 februarie 2013: http://goo.gl/
KYM0zI (The Guardian)

• „Manipulating truth, losing credibility” („Manipularea adevărului, 
pierderea credibilităţii”), de Frank Van Riper, în The Washington Post: 
http://goo.gl/0w5efI (The Washington Post)

• „Demi Moore takes to Twitter to hit back at airbrushing claims” („Demi Moo-
re ripostează pe Twitter la acuzaţiile de retuşare a unei fotografi i”) de Daily 
Mail Reporter, 20 noiembrie 2009: http://goo.gl/R4mVgd (The Daily Mail)

• „The 9 most unnecessary instances of celebrity photoshop” („Nouă 
exemple de fotografi i cu vedete trucate inutil”), de Lauren Duca, 
în The Huffi ngton Post, 17 octombrie 2013: http://goo.gl/VaLoAw 
(Especially the cover with Beyoncé) (The Huffi ngton Post)

• „The Lash Stand. Will new attitudes and regulatory oversight hit delete on 
some photo retouching in print ads?” („Standul cu gene. Vor duce noile 
atitudini şi monitorizarea organismelor de reglementare la eradicarea 
unor practici de retuşare în reclamele tipărite? ”), de Jessica Seigel, în 
Adweek.com, 29 mai 2012: http://goo.gl/1Kw60V (Adweek) 

• Reclama Dove „Evolution” („Evoluţie”), 2006 : http://goo.gl/e9uxhr
• „The Matarese Countdown” („Numărătoarea inversă Matarese”), de 

Pixus retouch, 2009: http://goo.gl/2yCQqn

Alte idei se găsesc aici:
• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=204 (în franceză) 
• http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/ (în engleză) 

Activitate practică: elevii sunt rugaţi să pregătească o simplă prezentare, 
cu ajutorul căreia să susţină o oră de curs imaginară în faţa unor copii de 
şcoală primară, cu scopul de a-i face pe aceştia să înţeleagă că nu toate 
imaginile pe care le văd sunt „adevărate” sau „reale”.  Elevii pot folosi www.
prezi.com (necesită înscriere) sau altă aplicaţie sau site online pe care îl 
doresc, însă prezentarea trebuie să cuprindă:

• două exemple de fotografi i retuşate dintre cele folosite pe tabla virtuala 
(padlet).

• explicaţia aspectelor falsifi cate.
• o listă de motive care să explice de ce consideră ei că imaginea a fost 

modifi cată şi obiectivele din spatele modifi cărilor.
• o listă cu problemele sau pericolele care pot să apară în urma modifi -

cării imaginilor.
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Etapa 2 – (50 minute) Prezentarea rezultatelor
Fiecare grup prezintă ce au pregătit în faţa colegilor, după care discută şi 
comentează pe marginea prezentărilor. Activitatea se poate desfăşura în 
engleză sau o altă limbă pe care o învaţă elevii.
În vederea înregistrării evaluării propriei prezentări, elevii pot folosi 
http://vocaroo.com/. Ce au învăţat? Ce părere au acum despre modifi ca-
rea imaginilor? Mai au şi alte întrebări? 

Explicaţi-le că transformarea imaginilor nu este o practică nouă. Pentru a 
vă argumenta explicaţia, folosiţi articole de ştiri precum următorul: 
„Bătrânul Photoshop. Primele imagini modifi cate din istorie”, de Lee Mo-
ran, în dailymail.co.uk, 28 februarie 2012: http://goo.gl/2osiBw (Dailymail)
Profesorul le oferă o serie de sugestii legate de felul cum îşi pot da seama 
că o imagine a fost modifi cată:

• Uitaţi-vă la toate detaliile cu atenţie! Apropiaţi imaginea! 
• Folosiţi un site precum http://www.tineye.com/ pentru a afl a unde este 

folosită imaginea voastră pe internet, de unde provine, data la care a 
fost realizată, personajele din ea etc.

JPEGsnoop este o altă soluţie gratuită care vă permite să depistaţi foto-
grafi ile modifi cate: 
http://goo.gl/bLwEVB

.
Fiecare grup prezintă ce au pregătit în faţa colegilor, după care discută şi 
comentează pe marginea prezentărilor. Activitatea se poate desfăşura în 
engleză sau o altă limbă pe care o învaţă elevii.

• Faceţi clic dreapta pe o imagine, accesaţi meniul „Proprietăţi”, apoi pe 
fi la „Detalii” şi obţineţi foarte multe informaţii despre fotografi a dum-
neavoastră. Dacă vedeţi „Photoshop” menţionat acolo, există şanse 
mari ca fotografi a să fi  fost modifi cată.

Temă: Este adevărată sau falsă?
Împărţiţi câte o imagine fi ecărui elev. Cu ajutorul sugestiilor anterioare, 
aceştia vor trebui să încerce să afl e dacă este adevărată sau falsă. Răs-
punsul va fi  trimis profesorului pe e-mail, menţionând cum au descoperit 
răspunsul şi orice alte informaţii au găsit despre imagine.
Recomandare: imaginea trebuie să fi e uşor accesibilă pe internet, cu 
informaţiile aferente.

Lecţia 2 O schimbare mică... un înţeles complet diferit! (50 minute)

Etapa 1 – (5 minute) Înainte de a începe, sintetizaţi toate înregistrările realizate pe parcursul 
lecţiei anterioare şi răspundeţi la întrebările rămase.
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Etapa 2 – (20 minute) Identic… dar diferit!
Alegeţi dinainte o imagine asupra căreia veţi lucra. Jumătate din clasă va 
primi imaginea însoţită de o legendă concepută de profesor. Cealaltă jumă-
tate primeşte aceeaşi imagine, însă cu o legendă diferită. 
Fiecare elev va trebui să-şi descrie imaginea (fără să menţioneze legenda), 
precizând ce părere au despre aceasta, ce sentimente le trezeşte. Comen-
tariile sunt înregistrate pe http://vocaroo.com/, în engleză sau altă limbă pe 
care o învaţă elevii. Prima jumătate de clasă ascultă înregistrările celeilalte 
jumătăţi şi invers.

Etapa 3 – (25 minute) Evaluare
Moderaţi o discuţie cu următoarea temă: „Cum este posibil să avem opinii 
atât de diferite despre aceeaşi imagine?”
Explicaţi-le că legenda poate da naştere la interpretări diferite. E o altă 
modalitate de a modifi ca o imagine, astfel încât să-i schimbăm înţelesul.

În concluzie, explicaţi-le că, pentru a alege imaginea care ne trebuie şi pen-
tru a fi  siguri de sensul său, se impune să afl ăm sursa, data şi alte detalii 
despre imagine.
Temă: Putem face o imagine să transmită orice mesaj
Puneţi la dispoziţia clasei o imagine. În grupuri, elevii concep o legendă 
credibilă. Pot modifi ca imaginea, îşi pot imagina o dată, un loc etc. Tema 
poate fi  efectuată în română sau altă limbă, după care va fi  încărcată în 
spaţiul de lucru al şcolii. Apoi, cu ajutorul https://titanpad.com/, întreaga 
clasă încearcă să explice cum a fost posibil ca aceeaşi imagine să aibă 
o interpretare atât de diferită şi la ce probleme ar putea da naştere acest 
fenomen.

Activităţi complementare Elevii răspund din nou la chestionarul completat în introducere, la adresa 
http://www.socrative.com (necesită înscriere). Pot folosi instrumentele des-
coperite la această oră sau la altele. Îşi pot compara rezultatele şi pot dis-
cuta cum au progresat. La care parte a lecţiei trebuie să lucreze mai mult?
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PLAN DE LECŢIE Participarea pe internet
3.1 Să mergem la cumpărături!

Denumire prescurtată a 
activităţii

Să mergem la cumpărături!

Autor Jesús Melgar Tito, Spania 

Temă Participarea pe internet

Competenţe Competenţă matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnolo-
gia / Comunicare în limba maternă / Competenţă digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani

Durată Serie de două lecţii

Obiectivul lecţiei • Să ofere elevilor informaţii de bază despre comerţul electronic.
• Să încurajeze elevii să se gândească la avantajele şi dezavantajele 

cumpărăturilor online.
• Să compare cumpărăturile online cu cele tradiţionale.

Introducere Cum credeţi că era prima persoană care a făcut cumpărături online? Să fi  
fost cineva cu foarte multe cunoştinţe tehnice? Cineva cu studii de informa-
tică? Veţi fi  surprinşi să afl aţi că Jane Snowball a fost prima persoană care, 
în mai 1984, a cumpărat online prin intermediul televizorului. Ea a coman-
dat unt, cereale şi ouă de la un supermagazin din cartier.

Instrumente Calculatoare cu acces la internet, proiector, fl ipchart

Desfăşurare

Lecţia 1 Personajul

Etapa 1 – (5 minute) Aruncaţi o privire la informaţiile despre profi lul cumpărătorului online de astăzi 
(vârstă, sex, preferinţe etc.). D-na Snowball se potriveşte acestui profi l?
Comerţul electronic în cifre

Sursa: Ecommerce Europe
http://www.ecommerce-europe.eu/home 
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Etapa 2 – (20 minute) (Lucraţi pe grupe) Analizaţi informaţiile din infografi cul de mai sus.
Uitaţi-vă la numărul de cumpărători online europeni. Care este procentul 
locuitorilor care cumpără online? Situaţia este similară cu cea a rudelor sau 
prietenilor voştri?
Rugaţi elevii să adune informaţii despre colegii lor şi să răspundă la urmă-
toarele întrebări:

• Calculaţi procentul de cumpărători online din clasa voastră. 
• Uitaţi-vă la informaţiile despre suma medie cheltuită de fi ecare 

cumpărător. Consideraţi că există o medie similară în clasa 
dumneavoastră?

Există o mare diferenţă între vestul şi celelalte zone ale Europei. Care să 
fi e motivul acestei situaţii? 

Etapa 3 – (20 minute) Situaţia nu a stat dintotdeauna aşa. Consultaţi informaţiile şi creaţi un grafi c 
cu numărul de locuitori, numărul de persoane care au folosit internetul şi 
procentul de cumpărători online din ultimii cinci ani. Creşterea numărului de 
cumpărători a fost proporţională în fi ecare an? Realizaţi o prognoză pentru 
următorii cinci ani.
Imaginea menţionează câteva cifre despre numărul de angajaţi din sectorul 
comerţului electronic. Ce părere aveţi despre acest aspect? Creşterea gra-
dului de utilizare a comerţului electronic are un impact asupra magazinelor 
tradiţionale? 

Lecţia 2 Cumpărăturile tradiţionale faţă de cele pe internet

Etapa 1 – (10 minute) Comparaţi cumpărăturile online cu cele tradiţionale.
Aţi cumpărat vreodată ceva online? De ce aţi cumpărat online în loc să 
mergeţi la un magazin tradiţional din localitate?  
În privinţa drepturilor, avem aceleaşi drepturi când cumpărăm online ca 
atunci când cumpărăm dintr-un magazin tradiţional? Gândiţi-vă la un ma-
gazin din apropierea casei voastre. Cum şi-ar putea vinde marfa online? 

Etapa 2 – (10 minute) Completaţi următorul tabel cu argumente pro şi contra cumpărăturilor 
online.

Pro Contra

1. Cumperi ceva obişnuit din alt 
loc.

2. Nu ştiu dacă hainele îmi vor 
veni.

Ce cumpărăm?
Printre cele mai bizare lucruri vândute şi cumpărate online găsim un send-
viş cu chipul Fecioarei Maria pe el, pentru care cineva a dat 28.000 de 
dolari, şi o gumă mestecată de Britney Spears, cumpărată cu 14.000 de 
dolari. Într-un alt caz, peste 24.000 de oameni au licitat ca să-şi facă recla-
mă pe corpul unei femei. Într-un fi nal, goldenpalace.com a plătit suma de 
37.375 de dolari pentru a-şi vedea sigla tatuată pe fruntea lui Kari Smith.
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Etapa 3 – (10 minute) Aţi încercat vreodată să vindeţi un joc video vechi, pe care nu-l mai jucaţi? 
Oricine poate vinde online sau consideraţi că trebuie să-ţi faci fi rmă pentru 
aşa ceva? Care credeţi că este cel mai vândut produs online?
Discutaţi cu partenerii dacă se poate vinde orice pe internet sau dacă există 
limitări. În cazul în care acestea există, care sunt şi cine le stabileşte? 

Etapa 4 – (10 minute) Există mai multe metode de plată atunci când cumpărăm online, de la plata 
ramburs la cărţi de credit sau transfer bancar. Informaţi-vă în legătură cu 
serviciile de plăţi online (Paypal, Google Wallet, etc.). Ce sunt acestea şi ce 
avantaje prezintă utilizarea lor? 
Pe lângă aceste metode, există multe alte aplicaţii destinate tabletelor şi te-
lefoanelor mobile, care permit efectuarea de cumpărături online sigure. Că-
utaţi câteva astfel de aplicaţii. Ar putea fi  posibilă o lume fără bani gheaţă?

Etapa 5 – (5 minute) Imaginaţi-vă că unul dintre prietenii voştri face cumpărături online şi cum-
pără vrute şi nevrute, de la aplicaţii, la muzică şi software.
Pe baza lecţiilor anterioare, ce informaţii îi puteţi transmite prietenului vos-
tru despre cumpărăturile online? De ce i-aţi spune să se gândească înainte 
de a cumpăra? Sau, şi mai bine, de ce i-aţi spune să se consulte cu părinţii 
înainte de a cumpăra ceva?
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PLAN DE LECŢIE Participarea pe internet
3.2 Să învăţăm matematică 

Denumire prescurtată a 
activităţii

Să învăţăm matematică

Autor Irina Vasilescu, România 

Temă Participarea pe internet

Competenţe Competenţă matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnolo-
gia / Comunicare în limba maternă / Competenţă digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-14 ani

Durată 40 minute

Obiectivul lecţiei • Să prezinte diversele modalităţi în care matematica poate fi  utilă pe 
internet.

• Să încurajeze elevii să lucreze în colaborare.
• Să permită elevilor să descopere avantajele şi dezavantajele utilizării 

internetului în activităţile matematice.
• Să prezinte modalităţi de creare a unor parole puternice cu ajutorul 

matematicii.

Introducere Pentru profesori: Lecţia se va axa pe modalităţile de utilizare responsabilă 
a internetului la orele de matematică, în proiectele şi temele circumscrise 
acestei discipline. 

• Ea va aduce în discuţie mai multe instrumente utile pentru matematică:
 » cum poate fi  creată o parolă puternică, utilizarea jocurilor şi bloguri-

lor/paginilor wiki în demersul de învăţare a matematicii, 
 » utilizarea grupurilor Facebook pentru colaborare, evidenţiind totoda-

tă avantajele şi riscurile acestei iniţiative.
• Elevilor li se va cere să interpreteze date şi să creeze grafi ce, să compare 

instrumente de lucru, să soluţioneze câteva probleme simple legate de 
probabilităţi şi/sau grafi ce ale funcţiilor, să creeze un sondaj de opinie 
şi să-l interpreteze statistic. În urma acestor activităţi, elevii vor dobân-
di competenţe matematice, gândire logică, competenţe de soluţionare a 
problemelor, învâţând, în paralel, să folosescă internetul în siguranţă.

Pentru elevi: Activităţile de matematică pot fi  mult mai distractive dacă sunt 
realizate în colaborare, iar internetul oferă o multitudine de instrumente ide-
ale. Însă pentru a lucra în colaborare, trebuie să descoperim modalităţi de 
a colabora şi comunica efi cient şi în siguranţă. În cadrul acestei lecţii, vom 
încerca să discutăm despre câteva modalităţi de a pune în practică acest 
obiectiv. 

Instrumente Calculatoare cu acces la internet, proiector, fl ipchart

Desfăşurare
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Activitate de încălzire - 
(2 minute)

Atuncaţi o privire la grafi cul de pe pagina http://goo.gl/bcVT8r. Estimaţi 
câte persoane folosesc internetul în ziua de astăzi.

Etapa 1 – (5 minute) Instrumentele online în activităţile de matematică
Întrebări pentru elevi: 
1. În opinia voastră, care dintre următoarele instrumente se pot dovedi 
utile în activităţile matematice (da/nu)?

• Bloguri
• Pagini wiki
• Jocuri
• Twitter
• E-mail
• Facebook
• Chat sau aplicaţii similare
• Motoare de căutare
• Google Drive

2. Puteţi enumera câteva avantaje ce derivă din utilizarea acestor instru-
mente în activităţile matematice, comparativ cu interacţiunea faţă în faţă? 
De exemplu, un elev timid ar putea să-şi exprime mai uşor opiniile pe 
internet decât la oră. 
3. Care dintre următoarele aspecte pot fi  considerate avantaje (A)/deza-
vantaje (D) ale utilizării internetului la orele şi activităţile de matematică? 

• accesul instantaneu la informaţie
• comunicarea la distanţe mari
• viruşii informatici/mesajele nesoliticate (spam)
• profi lurile false ale utilizatorilor
• volumul imens de resurse educaţionale
• comunicarea mai uşoară cu profesorul 
• publicitatea
• instrumentele de traducere online
• petrecerea unei mari părţi a timpului în interior
• gestionarea timpului propriu
• vizibilitatea sporită
• înţelegerea mesajului/conţinutului

4. Număraţi răspunsurile din fi ecare categorie şi calculaţi raportul A/D. 
Este mai mare sau mai mic decât 1? Cum aţi interpreta acest lucru?

Etapa 2 – (5 minute) Să construim o parolă mai puternică 
Multe dintre instrumentele online necesită înscriere. Conceperea de paro-
le a devenit o activitate de rutină. Îi acordăm însă sufi cientă atenţie? 
O parolă puternică ar trebui:

• Să conţină cel puţin opt caractere.
• Să nu cuprindă numele vostru real.
• Să nu conţină un cuvânt întreg.
• Să difere semnifi cativ de celelalte parole ale dumneavoastră.
• Să cuprindă cel puţin o majusculă, o minusculă, o cifră şi un simbol de 

pe tastatură.
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De exemplu, să luăm un cuvânt şi să îi înlocuim câteva litere cu cifre şi 
semne: „p1n@pp!E” (provine din „pineapple”).
Verifi caţi cât de solidă este parola creată pe site-ul 
https://howsecureismypassword.net/. Atrageţi-le atenţia elevilor să nu-
şi verifi ce parolele adevărate, având în vedere limitările instrumentelor 
de verifi care a parolelor (riscul de a fi  accesate de hackeri, algoritmi de 
evaluare netranspareţi etc.)
Întrebări: 

1. Câte parole puteţi crea cu acelaşi set de opt caractere? 
2. Dacă doi elevi folosesc acelaşi set de opt caractere, care este 

probabilitatea de a obţine aceeaşi parolă?
Rugaţi elevii să se uite la acest infografi c (http://goo.gl/fgblHH), axat pe 
crearea unei parole şi să refl ecteze la sugestiile pe care le consideră noi. 
De asemenea, pot folosi motorul de calcul matematic Wolfram Alpha 
(www.wolframalpha.com/) pentru a crea parole solide, conform explicaţiilor din 
acest articol  (http://goo.gl/Ak08cK). 

Etapa 3 – (8 minute) Jocurile în matematică 
Discutaţi despre principalele benefi cii pe care jocurile (cu precădere cele 
logice şi de strategie, precum Minecraft) le pot oferi celor care învaţă 
matematică. Sugestii: 

• Utilizatorii îşi formează competenţe de gândire şi soluţionare a proble-
melor, strategii şi reacţii.

• Au o imagine clară asupra progresului obţinut. 
• Învaţă să-şi asume riscuri, să devină mai implicaţi etc. 

De asemenea, discutaţi despre riscurile jocurilor: dependenţă, agresivita-
te, identităţi false, limbaj urât, publicitate, hărţuire online, utilizarea timpu-
lui, viaţa într-o realitate diferită, probleme de vedere etc. 
Întrebări pentru elevi: 
1. Priviţi infografi cul http://goo.gl/gPnjuQ despre rolul jocurilor în e-learning şi 

creaţi o diagramă cu bare pe baza următorului paragraf: „Elevii îşi amintesc 
doar 10% din ceea ce citesc şi 20% din ceea ce aud. Dacă prezentarea orală 
este însoţită de elemente vizuale, procentul creşte la 30%, iar dacă elevii ur-
măresc o persoană care efectuează o acţiune în timp ce o explică, procentul 
ajunge la 50%. Însă, dacă elevii efectuează ei înşişi activitatea, chiar dacă 
sub forma unei simulări, îşi vor aminti 90% din informaţie.”

2. Consideraţi că jocurile online multi-jucător (MMO sau jocuri MO) impli-
că şi riscuri? Dacă da, daţi câteva exemple.

3. Care este experienţa voastră cea mai neplăcută cauzată de comporta-
mentul nesigur în jocurile online? Ce aţi fi  putut face pentru a o evita?

4. Dacă un partener de jocuri online v-ar solicita să vă întâlniţi în realitate 
sau v-ar cere informaţii personale, ce aţi face?
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Etapa 4 – (10 minute) Bloguri/pagini wiki în matematică 
Rugaţi elevii să ierarhizeze următoarele utilizări ale unui blog în activităţile 
de matematică, de la 1 (inutilă) la 10 (cea mai utilă): 

• explicarea noţiunilor/glosar
• publicarea notiţelor de la ore
• încorporarea unor prezentări PowerPoints şi a altor materiale din oră
• Anunţuri
• efectuarea de probleme
• activităţi de colaborare cu colegii sau alte şcoli
• studii de caz
• matematica din lumea reală
• „problema săptămânii”

• recapitulare

Câteva reguli de utilizare a blogurilor:  
1. Nu publicaţi niciodată date sau imagini personale pe blogul dumnea-

voastră, nici măcar pe profi lul personal.
2. Nu uitaţi niciodată regulile legate de drepturile de autor.
3. Reţineţi că articolele publicate pe blog sunt publice, pot fi  citite de 

profesori şi părinţi şi pot fi  republicate.
4. Confi guraţi blogul astfel încât comentariile să necesite aprobarea 

voastră înainte de publicare.
5. Fiţi foarte atenţi ce publicaţi, atât pe blogul personal, cât şi sub formă 

de comentariu, pe alte bloguri!
6. Informaţi-vă cum să semnalaţi şi să blocaţi utilizatorii nedoriţi.
7. Nu vă faceţi niciodată publice datele de acces.
8. Dacă invitaţi şi alte persoane să scrie pe blogul vostru, acordaţi-le 

drepturi specifi ce rolului lor.
9. Când oferiţi cuiva feedback, fi ţi la fel de politicoşi ca la ore. Oferiţi 

feedback util şi onest. 
10. Dacă vedeţi ceva nelalocul său pe ecran, anunţaţi imediat profesorul 

sau părinţii.
Activitate: Elevii lucrează în perechi, enunţă mai multe reguli şi le scriu pe 
tablă. Apoi alegeţi cele mai utile zece reguli şi creaţi „Decalogul bloggerului”.
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Etapa 5 – (10 minute) Facebook-ul şi activităţile de matematică  
Activitate: Să presupunem că, potrivit statisticilor, distribuţia utilizatori-
lor de Facebook pe grupe de vârstă este următoarea. Creaţi o diagramă 
radială pe baza acestor date.

Grupa de 
vârstă

Procentaj

13-17 14,8%
18-24 32,3%
25-34 26,6%
35-44 13,2%
44-54 7,2%
55-64 3,5%
64+ 2,4%

Întrebări pentru elevi: 
1. Cât de des vă verifi caţi fl uxul de noutăţi Facebook?
2. Cum folosiţi Facebook? Sugestii: sesiuni de chat, public fotografi i, 

păstrez legătura cu prietenii, public informaţii despre evenimente ma-
jore din viaţa mea, încarc fotografi i, jocuri etc. 

3. Enumeraţi cinci informaţii personale care nu ar trebui făcute publice 
pe profi lul vostru.

4. Aţi folosit vreodată Facebook pentru activităţi şcolare? 
5. Credeţi că ar putea fi  util în acest sens? Cum? 
6. Alegeţi, din lista următoare, trei modalităţi reprezentative în care aţi 

putea folosi Facebook în activităţile de matematică: 
• un grup al clasei prin intermediul căruia se transmit informaţii şi teme
• programarea de evenimente
• activitate în grupuri
• publicarea de anunţuri pentru elevii care au lipsit
• distribuirea de materiale multimedia
• implicarea elevilor timizi
• mementouri, anunţuri, termene-limită iminente
• utilizarea aplicaţiilor educaţionale
• facilitarea relaţiilor dintre elevi 
• colaborarea cu alte şcoli
• realizarea de sondaje.

Cunoaşteţi pagini de Facebook axate pe matematică?
Grupaţi elevii câte patru şi rugaţi-i să elaboreze cinci reguli de bună purtare 
şi siguranţă online pentru un grup Facebook de matematică. Exemple pot 
găsi la adresa http://goo.gl/JHqYiA. Consultaţi prevederile locale privind 
utilizarea reţelelor de socializare în şcoli. Rugaţi elevii să evite copierea 
informaţiilor. De asemenea, pot face o mică cercetare pe marginea site-ului 
şcolii, pentru a vedea dacă acesta cuprinde politici de utilizare acceptabilă 
a reţelelor sociale.
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Activităţi complementare Activitatea 1: Creaţi un formular Google despre unul dintre instrumentele 
Web menţionate în această lecţie, despre utilitatea sa în lecţiile de mate-
matică, despre avantajele şi riscurile pe care le are etc. Trimiteţi formularul 
colegilor şi rugaţi-i să răspundă la întrebări. 
Apoi faceţi publice datele acumulate şi creaţi o interpretare statistică. 

Activitatea 2: Jucaţi „Big Brain” http://vsav.webducation.info/ 
(posibil să necesite înscriere).

Pagini de internet http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2010.htm 
HYPERLINK "http://bit.ly/1CtKGQW" http://bit.ly/1CtKGQW 
HYPERLINK "http://bit.ly/1xaFlg0" http://bit.ly/1xaFlg0 
http://www.wolframalpha.com/ 
HYPERLINK "http://bit.ly/1wBuxFO" http://bit.ly/1wBuxFO 
http://elearninginfographics.com/gamifi cation-in-elearning-infographic/ 
http://www.edudemic.com/school-social-media-policy/ 
http://vsav.webducation.info/ (posibil să necesite înscriere)
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De lecŢie Acţionăm, reacţionăm, interacţionăm…
3.3 Să ne comportăm adecvat  

Denumire activitate Să ne comportăm adecvat 

Autor Drew Buddie, Marea Britanie 

Subiect Participarea pe internet - Drepturile şi responsabilităţile mele 

Competenţe Capacitatea de a învăţa cum să înveţi / Competenţe sociale şi civice / 
Comunicare în limba maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupă de vârstă 14-15 ani

Durata 45 – 60 minute

Scopul lecţiei • Să analizeze noţiunile de drepturi ale omului, libertate de expresie, cen-
zură şi autocenzură.

• Să-i determine pe elevi să refl ecteze la propria activitate online.
• Să exerseze tehnicile de intervievare.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, publicaţia Web We 
Want (WWW) 

Introducere Dat fi ind că Internetul ne-a oferit ocazia de a ne face cunoscute ideile la 
scară globală, trebuie să învăţăm importanţa autocenzurii, comparând-o 
cu mult mai cunoscuta cenzură. 

Instrumente Internet, Glogster.com, dispozitiv de înregistrare şi aplicaţie de editare 
audio

Desfășurare

Etapa 1 – (10 minute) Discuţie cu întreaga clasă: Ce înseamnă termenul cenzură? Puteţi da 
exemple de lucruri care sunt cenzurate în viaţa cotidiană?
Împreună cu elevii, întocmiţi o listă cu motivele cenzurării acestor lucruri. 
Există vreo legătură între lucrurile cenzurate şi ţara în care locuieşti?  
Rugaţi elevii să consulte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Euro-
pene şi să identifi ce articolele afectate de cenzură. Discutaţi răspunsurile 
elevilor cu întregul colectiv sau pe grupe.

Etapa 2 – (10 minute) Provocaţi dezbateri între elevi plecând de la următoarele întrebări: 
După ce am analizat cenzura pe scară largă, să ne concentrăm asupra 
autocenzurii. Care este diferenţa dintre ele?
De ce am vrea să ne autocenzurăm?
Ce lucruri merită supuse autocenzurii?
Contează care este publicul căruia ne adresăm?
Atunci când redactaţi conţinut care va apărea pe Internet, contează dacă 
publicul-ţintă sunt prietenii voştri? Dar dacă sunt persoane necunoscute? 
Imprimaţi secţiunea 1.3 a publicaţiei Web We Want. Rugaţi elevii să com-
pleteze activităţile din această secţiune cu un pix roşu.
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Etapa 3 – (10 minute) Rugaţi elevii să discute despre răspunsurile date cu un partener. Diferă 
rezultatele partenerului? În caz afi rmativ, informaţiile noi vor fi  adăugate pe 
fi şe cu pixul albastru.

Etapa 4 – (15 minute) În perechi, cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare (dacă dispuneţi de unul 
sau dacă elevii ştiu să folosească funcţia de înregistrare a propriilor telefoa-
ne inteligente), rugaţi elevii să înregistreze un scurt interviu, în compania 
unui coleg, în care să explice unul dintre exemplele de utilizare greşită a 
platformei Twitter.

Etapa 5 – (15 minute) Întreaga clasă ascultă interviurile realizate.

Activităţi complementare Căutaţi termenii şi condiţiile oricărui site pe care-l folosiţi.
Care este scopul termenilor şi condiţiilor?
Ce înseamnă proprietate intelectuală?

Pagini de internet De reţinut că toate aplicaţiile folosite în această activitate sunt gratuite şi 
nu îi solicită utilizatorului să se înscrie pe site pentru a avea acces la ele.
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PLAN DE LECŢIE Conturează-ţi identitatea
4.1 Identitatea mea (reală)

Denumire prescurtată a 
activităţii

Identitatea mea (reală)

Autor Martina Kupilíková, Cehia 

Temă Conturează-ţi identitatea

Competenţe Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului / Comunicare în limba maternă / 
Competenţă digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani

Durată Trei lecţii a câte 40 minute

Obiectivul lecţiei • Să familiarizeze elevii cu noţiunile de identitate. 
• Să sublinieze necesitatea de a crea identităţi adevărate.
• Să compare identităţile online cu cele reale.

Introducere Începeţi adresând următoarele întrebări-cheie:
• Ce este identitatea? Este importantă pentru noi?
• Identitate reală şi identitate online. Sunt identice?
• Minţiţi în mediul online?
• Ce minciuni spuneţi?
• Trăsăturile mele şi profi lul personal.
• Cine sunt eu (online)?
• Cine sunt eu (offl ine)?
• Şi cine vreau să fi u?
• Trăsături - adevărat sau fals.

Instrumente Un laborator de informatică sau calculatoare în sala de clasă

Lecţia 1 Ce este identitatea? Este importantă pentru noi?

Etapa 1 – (15 minute) Elevii lucrează în grupuri mici. Fiecare grup îşi creează propriul nor de 
cuvinte cu ajutorul www.wordle.net, http://www.tagcrowd.com, http://www.
worditout.com/, şi http://www.wordfoto.com/.
Începeţi discuţia adresându-le elevilor următoarea întrebare: Ce cuvinte 
vă vin în minte când auziţi termenul „identitate”? 
Grupurile de elevi pregătesc o scurtă prezentare orală în care arată cum au 
ales să soluţioneze sarcina. Prezentările au rolul de a demara o discuţie, 
între elevi, despre diversele posibilităţi. Este important ca elevii să-şi poată 
reproduce norii de cuvinte în faţa clasei, pentru a putea discuta soluţiile. 
Elevii discută despre cuvintele din nori. Apoi discută despre oportunitatea 
de a include alte cuvinte în nor. Ce cuvinte lipsesc şi ar trebui incluse?
Este identitatea proprie importantă pentru noi? De ce? De ce nu?
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Etapa 2 – (15 minute) Elevii sunt împărţiţi în două grupe. Ambele grupuri au o sarcină similară. 
Primul grup îşi va axa ideile pe importanţa propriei identităţi şi pe necesita-
tea ca aceasta să fi e stabilă. Al doilea grup va combate această perspec-
tivă. Elevii din acest grup vor aborda tot tema identităţii, însă întrebările lor 
vor fi : De ce este bine să ne schimbăm identitatea? Când este bine să ne 
schimbăm identitatea? Putem face întotdeauna distincţia dintre identitatea 
autentică şi cea falsă? De ce? Şi când? Apoi ambele grupuri discută pe 
marginea propriilor idei.

Etapa 3 – (10 minute) Elevii efectuează o sarcină legată de propria identitate. Identitatea este 
conturată de o lungă listă de trăsături. Elevii sunt rugaţi să menţioneze o 
parte din aspectele care le conturează identitatea în viaţa reală. Astfel, vor 
lua în consideraţie trăsăturile lor distinctive, propriile preocupări, aspiraţii 
etc.

Lecţia 2 Identitate reală şi identitate online. Sunt identice? 

Etapa 1 – (20 minute) Elevii activi pe internet îşi creează propria identitate online. Aceasta este 
conturată de un număr de aspecte. Rugaţi elevii să enumere câteva dintre 
aceste aspecte (fotografi i, pseudonim, statut etc).
Cu toate acestea, informaţiile pe care oamenii le găsesc pe internet îi pot 
reprezenta într-un mod greşit. Acest lucru s-ar putea datora fotografi ei de 
profi l, statutului, opiniilor etc. Se întâmplă într-adevăr aşa? Contează pri-
mele impresii? De ce? De ce nu?

Etapa 2 – (20 minute) Elevii sunt împărţiţi în grupuri mici, iar fi ecare grup primeşte o imagine care 
înfăţişează un tip diferit de persoană:

1. un bărbat în costum
2. o fată în rochie, cu rucsac şi cărţi în mână
3. un băiat cu ochelari şi şapcă
4. un bărbat cu părul şuviţe

Elevii sunt rugaţi să selecteze un profi l care corespunde imaginii (să atribu-
ie trăsături persoanei), după care să scrie o scurtă descriere a persoanei 
încredinţate, descriere pe care o prezintă oral.

a. Responsabil
b. Isteț
c. Liber
d. Decent
e. Prietenos
f. Modest
g. Conştiincios
h. Sigur pe sine
i. Harnic
j. Serios

Discuţie: Sunt corecte primele impresii? Ce impresie vă transmit aceste 
imagini? Sunt importante detaliile?
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Lecţia 3 Când adevărul şi minciuna se întâlnesc...

Etapa 1 – (15 minute)
Elevii pot lucra individual sau 
în grupuri. Ce este „frauda de 
identitate”? Care este linia care 
desparte conturarea conştientă 
a propriei identităţi şi frauda de 
identitate? 
Rugaţi elevii să-şi consemneze 
ideile într-un document Google. 
Întrebări-cheie: Minţiţi în mediul 
online? Despre ce mint oamenii?
http://goo.gl/p9tBGV

Etapa 2 – (15 minute) Adevărul sau neadevărul
Elevii lucrează individual şi îşi creează propriul avatar cu ajutorul 
http://www.voki.com/create.php, un instrument de învăţare gratuit, prin 
intermediul căruia pot fi  create personaje vorbitoare personalizate. 
Elevii pot fi  atraşi mult mai efi cient cu ajutorul lecţiilor interactive, care 
îi familiarizează cu tehnologia într-un mod amuzant, contribuind la 
dezvoltarea competenţelor lingvistice şi oferind perspectiva unor teme 
interesante.
Elevii creează un avatar care să-i reprezinte. Ei pot crea avataruri care 
mint, care spun adevărul sau care le îmbină pe ambele. Stabiliţi o întreba-
re pentru ceilalţi elevi: Care avatar minte?

Etapa 3 – (10 minute) Trăsăturile mele şi profi lul personal 
Elevii îşi creează propriul profi l. Apoi răspund la următoarele întrebări, 
subliniind cu diverse culori variantele adresate tuturor, doar prietenilor sau 
doar părinţilor (tuturor = verde, prietenilor = galben, părinţilor = roşu).
Cum te numeşti?
Câţi ani ai?
Unde locuieşti?
La ce şcoală înveţi?
Cine este prietenul tău cel mai bun?
Care sunt hobby-urile tale?
Care este numărul tău de telefon?
Care este adresa ta de e-mail?
Care este visul tău?
Întrebare-cheie: Pot ascunde ceva important legat de identitatea mea faţă 
de părinţi sau prieteni?

Activităţi complementare Refl ecţie
Consultaţi fi şa de lucru 4.1. „Unde se ascunde adevărul?”
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De lecŢie Prezintă-te întregii lumi
4.2 Avem identităţi multiple?

Denumire activitate Avem identităţi multiple?

Autor Adam Stępiński, Polonia

Subiect Conturează-ţi identitatea

Competenţe Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului / Comunicare în limba maternă / 
Competenţă digitală

Nivel de difi cultate  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupă de vârstă 13-15 ani 

Durata 2 lecţii de 45-60 minute

Scopul lecţiei • Să îi ajute pe elevi să realizeze că identitatea şi o identitate online sunt 
probleme complexe, care au numeroase implicaţii în viaţa profesională şi 
personală.

• Să dezvolte perspectiva globală a elevilor şi capacitatea acestora de a 
înţelege interacţiunile dintre indivizi şi comunităţi, atât în lumea reală, cât 
şi în mediul online.

• Să dezvoltate abilităţile manageriale ale elevilor (capacitatea de a stimula 
şi direcţiona acţiunile de colaborare).

• Să cultive valorile comportamentului etic, responsabilitatea, empatia şi res-
pectul pentru ceilalţi.

• Să dezvolte abilităţile cognitive de nivel înalt ale elevilor: creativitate, 
gândire critică, capacitate analitică, gândire  și învățare independentă. 

Introducere Înainte de a desfăşura aceste lecţii, profesorii vor trebui să se familiarizeze 
cu două instrumente de lucru online (vezi secţiunea „Instrumente”). 
De asemenea, profesorii vor trebui să prezinte aceste instrumente elevilor. 
Pentru aceasta, le vor adresa elevilor două întrebări de brainstorming, le 
vor oferi adresele sarcinilor şi, împreună, vor propune idei. În cazul sarcinii 
AnswerGarden, profesorii pot începe cu întrebarea „Cu ce asociaţi…? Ce 
cuvinte vă vin în minte?”, iar în cazul Tricider, cu „Care sunt avantajele şi 
dezavantajele…?”

 Instrumente • AnswerGarden (http://answergarden.ch/ şi câteva instrucţiuni 
http://goo.gl/fBYKoz)

• Tricider (Prezentare video Tricider http://youtu.be/dvLuwL9Quzw şi 
instrucţiuni succinte http://goo.gl/iEzGUs)

(Nu necesită înscriere. Înainte de a viziona videoclipul, verifi caţi dacă 
YouTube este accesibil în ţara dumneavoastră.)

Desfăşurare
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Lecţia 1

Etapa 1 – (5 minute) Această sarcină este o activitate de brainstorming desfăşurată pe http://
answergarden.ch.
În cadrul ei, elevii răspund la întrebarea „Ce cuvinte vă vin în minte când 
auziţi termenul „identitate”? Activitatea poate fi  dată ca temă pentru acasă 
sau ca exerciţiu de brainstorming, de 2-3 minute, pe calculatoare sau ta-
blete. Cu cât un cuvânt apare mai des în răspunsurile elevilor, cu atât mai 
mare devine pe AnswerGarden. 
Elevii comentează pe marginea rezultatelor fi nale. Profesorii pot adăuga 
(dacă acest lucru nu a apărut deja în răspunsurile elevilor) următoarele 
tipuri de identitate: etnică, religioasă, lingvistică, naţională, regională, de 
gen, clasă socială, sexuală, de generaţie.

Etapa 2 – (20 minute) Împărţiţi colectivul de elevi în patru grupe şi daţi fi ecărei echipe câte o 
imagine în care apar patru personaje (un agricultor roman, un fi lozof 
medieval, un adolescent contemporan dintr-un trib african, un adolescent 
contemporan din Europa/America).

Sursa: Unknown  – „Relief in the city of Trier“

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvester.jpg (Public Domain)

Sursa: „Saint Thomas Aquinas“ by Carlo Crivelli, 15th Century

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St-thomas-aquinas.jpg (Public Domain)

Sursa: „Fulani woman from Niger“ by Steve Evans, licensed under CC BY 2.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fulani_Woman_from_Niger.jpg
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 Sursa: „The line for the launch of the iPad 2 at Crabtree 

Valley Mall in Raleigh, NC“ by Mike P., licensed under CC 

BY 2.0

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_2_laun-

ch_queue_Raleigh_North_Carolina.jpg

Grupele vor trebui să redacteze o scurtă descriere a identităţii eroului 
lor. Spuneţi-le elevilor să se gândească la factorii pe care i-au propus la 
sarcina 1. 
Rugaţi elevii să-şi imagineze că sunt persoana din imagine. Apoi, liderii 
grupurilor îşi prezintă personajul (Rugaţi-i să înceapă cu „Mă numesc…”).
Pentru a rezuma această etapă, organizaţi o scurtă discuţie despre ase-
mănările/diferenţele dintre personajele prezentate şi orice alte observaţii.

Etapa 3 – (10 minute) Întrebaţi elevii dacă sunt de acord cu defi niţia „identităţii” de pe prima pagi-
nă a capitolului 4 al cărţii Web We Want.
Seamănă cu ideile lor de la sarcina 1 şi 2? 
În continuare, rugaţi elevii să efectueze activităţile de pe pagina respectivă. 
Atrageţi-le atenţia să fi e atenţi la activitatea dedicată creionării identităţii lor 
online. 
Parcurgeţi răspunsurile elevilor cu întreaga clasă, daţi-le ocazia să comen-
teze pe marginea acestora şi să prezinte idei suplimentare.

Etapa 4 – (5 minute) Daţi-le elevilor temă pe www.tricider.com şi rugaţi-i să răspundă la urmă-
toarea întrebare: „Cum ne putem contura identitatea online?” 
„Ce paşi/acţiuni ne pot ajuta în viitoarea noastră carieră şi viaţă personală? 
Ce ar putea fi  dezavantajos?” 
Acordaţi-le o săptămână să vină cu idei. Rugaţi-i să comenteze pe margi-
nea propunerilor celorlalţi elevi şi să voteze ideile pe care le consideră cele 
mai bune.

Lecţia 2 

Etapa 1 – (5 minute) Discutaţi rezultatele temei Tricider cu elevii. La început, încercaţi să comen-
taţi argumentele pozitive. Apoi treceţi la cele negative. 
Rezumaţi discuţia subliniind faptul că toate aceste lucruri ne infl uenţea-
ză reputaţia online şi, odată ce facem ceva în mediul online (de exemplu, 
publicăm o fotografi e, comentăm pe un blog, votăm pe un site), acţiunea 
noastră va rămâne acolo mult timp, iar opinia pe care şi-o vor forma utiliza-
torii de internet despre noi se va baza pe aceasta.
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Etapa 2 – (7 minute) Întrebaţi elevii dacă sunt de acord cu opinia lui Daniel Solove, menţionată 
în partea superioară a paginii 30 a publicaţiei Web We Want.  
În continuare, cu întreaga clasă, citiţi cu voce tare textul despre reputaţia 
online şi îndemnaţi elevii să comenteze/să-şi exprime gândurile. 
Spuneţi-le elevilor să se uite la fotografi ile celor trei adolescenţi, apoi ru-
gaţi-i să lucreze în perechi şi să noteze impresiile pe care le transmit aceste 
imagini. 
Comparaţi ideile elevilor.

Etapa 3 – (5 minute) Rugaţi elevii să citească cele două opinii din partea inferioară a paginii 30 
a publicaţiei Web We Want, după care să propună idei pentru întrebarea 
fi nală: „Există alte situații în care profi lul vostru online poate fi  utilizat în mod 
favorabil?” 
Unele răspunsuri vor fi  corelate cu simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului, 
considerat factor important în formarea identităţii noastre online.

Etapa 4 – (20 minute) Introduceţi această activitate enunţând faptul că identitatea are o accep-
ţiune foarte largă. Ea se referă nu doar la chestiunile importante (limbă, 
gen, naţionalitate etc.), ci şi la opiniile şi atitudinile noastre faţă de aspecte 
problematice. 
Împărţiţi elevii în cinci grupe, iar fi ecărei echipe daţi-i o coală de hârtie cu 
una dintre întrebările următoare:
1. Este ușor să pui ideile în practică? De ce? De ce nu?

2. Consideraţi că adolescenţii contemporani sunt creativi și inovatori? De 
ce? De ce nu?

3. Consideraţi că adolescenţii sunt dispuși să-și asume riscuri în cadrul 
propriilor proiecte/iniţiative? De ce? De ce nu?

4. Consideraţi că le-ar fi  greu tinerilor să-și planifi ce și să administreze 
propriul proiect/iniţiativă? De ce? De ce nu?

5. Considerați că ar trebui să acordăm atenție valorilor etice când ne 
desfășurăm propriul proiect/iniţiativă? De ce? De ce nu?

Rugaţi elevii să împartă foaia de hârtie în două coloane: DA şi NU. Apoi ru-
gaţi-i să propună idei care să le justifi ce alegerea şi să le noteze în coloana 
aferentă. Elevii vor număra voturile din ambele coloane. 
În continuare, fi ecare grup îşi prezintă opiniile. La fi nal, întrebaţi elevii dacă 
vor să adauge argumente/puncte noi şi rugaţi-i să voteze una din cele două 
variante, DA/NU. Astfel veţi putea să strângeţi toate opiniile şi să vă faceţi 
o imagine de ansamblu asupra întregii clase. 
La fi nal, spuneţi-le elevilor că aceasta se numeşte „identitate de grup”. 
Dacă timpul vă permite, le puteţi explica ce înseamnă „identitate mixtă”. 
Termenul se referă la situaţia în care persoanele care se cunosc doar onli-
ne se întâlnesc într-o zi în realitate.  

Etapa 5 – (3 minute) Adresaţi-le elevilor întrebarea din titlu: „Avem identităţi multiple?” Ascultaţi 
câteva răspunsuri recapitulative.

Pagini de internet http://answergarden.ch/ 
http://www.tricider.com/ 
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De lecŢie Sub acoperire, în lumea online
5.1 Nu spunem orice, oricui

Denumire activitate Nu spunem orice, oricui

Autor Evangelia Kontopidi, Grecia

Subiect Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ 

Competenţe Competenţe sociale şi civice / Comunicarea în limba maternă / 
Competenţa digitală

Grupă de vârstă  Uşor          Mediu          Difi cil

Nivel 13 – 16 ani

Durata 2-3 lecţii de câte 45 minute fi ecare (în funcţie de modul în care îşi vor 
prezenta elevii rezultatele)

Obiectivele acestei lecţii • Să sensibilizeze elevii cu privire la intimitate şi protecţia datelor.
• Să-i ajute pe elevi să descopere modalităţi de a-şi proteja datele persona-

le și de a păstra o amprentă digitală pozitivă.-
• Să-i încurajeze pe elevi să colaboreze la o anumită sarcină.
• Să-i încurajeze pe elevi să studieze resursele, să analizeze materialele şi 

să prezinte concluziile într-o manieră creativă.

Introducere În cadrul acestei lecţii, elevii examinează sensul noţiunilor „intimitate”, „date 
personale”, „date personale sensibile”; urmăresc un videoclip pentru a medita 
la posibilele implicaţii şi impact a ceea ce publică online; studiază şi analizea-
ză materiale despre intimitate şi amprente digitale pe anumite site-uri şi fac 
recomandări pentru a-şi proteja intimitatea şi reputaţia online.

Instrumente suplimentare (a) dispozitive digitale conectate la internet: calculatoare, laptopuri, 
tablete etc. 

(b) browser

(c) motor de căutare 

(d) Opțional: aplicaţii web 2.0 (Wordle, Scratch, Tricider, Voki, Google 
Forms sau SurveyMonkey), software de prezentare (Prezi, Microsoft 
PowerPoint și Google Slides)

(Necesită înscriere: Google Forms, Google Slides & Prezi)

Desfăşurare

Etapa 1 – (10 minute) Analizaţi – Discutaţi
Se dau următorii termeni-cheie: intimitate, date personale, date personale 
sensibile. Scrieţi aceste cuvinte pe tablă.
Rugați elevii să se gândească la defi niții/exemple cu aceste cuvinte. 
Profesorul va verifi ca dinainte site-ul național al instituției care se ocupă 
cu protecția datelor (Autoritatea de Protecţia a Datelor în Grecia http://
goo.gl/hRQx, în Marea Britanie http://goo.gl/27DqAu, Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în România 
http://www.dataprotection.ro/). Dacă acestea există, încurajaţi elevii să 
caute pe site-ul respectiv. 
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Folosind tehnica brainstorming-ului, alcătuiţi o listă de cuvinte legate de 
termenii-cheie de mai sus: date personale: informaţii care permit identifi -
carea persoanelor, adică nume, adresa poştală, adresa de e-mail, numă-
rul de telefon, (mobil sau fi x), numărul cărţii de credit, data de naştere, 
imaginea sau vocea etc.; date personale sensibile: opinii politice, credinţe-
le religioase, starea de sănătate fi zică sau mentală etc.; intimitate: dreptul 
cuiva de a-şi păstra problemele şi relaţiile personale secrete.

Etapa 2 – (10 minute) Urmăriţi – Ascultaţi – Discutaţi  
Provocaţi-i pe elevi să se gândească ce s-ar putea întâmpla dacă cineva 
face publice prea multe din datele sale personale. Pentru a stimula intere-
sul faţă de subiect şi a-i încuraja pe elevi să-şi formeze opinii pe marginea 
acestuia, puteţi folosi un videoclip precum acesta http://goo.gl/rAUAw0 (Îna-
inte de a viziona videoclipul, verifi caţi dacă YouTube este accesibil în ţara 
dumneavoastră). 
În plus, prezentaţi-le elevilor următoarele două realităţi: 
(a) Amprentele digitale ale oamenilor (fotografi i, conţinut publicat online 

etc.) joacă un rol important în procedura de angajare a companiilor. 

(b) Hărţuirea online este mult mai frecventă pe site-urile vizitate de foarte 
mulţi tineri. Protecţia datelor cu caracter personal împiedică hărţuirea 
online. Informaţii suplimentare: http://www.e-abc.eu/en/about-bullying/  

Alcătuiţi o listă cu motive pentru care elevii ar trebui să limiteze în mod 
intenţionat accesul la informaţiile lor personale.

Etapa 3 – (25 minute) Colaboraţi - Analizaţi 
Elevii trebuie să fi  realizat până în acest moment că intimitatea este un 
aspect foarte important, iar lecţia are o semnifi caţie personală pentru ei, 
pentru că le atrage atenţia: 
(a) să folosească reţelele sociale într-un mod responsabil 
(b) să-şi protejeze reputaţia online. 
A sosit momentul ca elevii să analizeze modalităţile concrete de a atinge 
aceste două obiective.
Proiectul EU NET ADB http://www.eunetadb.eu/ro/ 
semnalează faptul că 92% din adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-17 
ani, din şapte ţări europene, care au participat la studiu, sunt membri a cel 
puţin unei reţele sociale.
Rugaţi elevii să lucreze în grupe de câte doi-trei şi să folosească internetul 
pentru a analiza politicile de confi denţialitate şi setările unor reţele sociale 
precum Facebook, Google+, YouTube sau Instagram. Întrebările pe care le 
vor avea în vedere sunt:

• Ce funcţii/recomandări oferă acest serviciu pentru a-i ajuta pe oameni 
să-şi protejeze intimitatea? 

• Cum îmi actualizez profi lul/setările de confi denţialitate?
• Cum elimin conţinutul publicat fără acordul meu?
• Cum stabilesc cine poate vedea fotografi ile şi celelalte lucruri pe care 

le postez pe Facebook?
• Cum şterg ceva ce am postat pe Facebook?
• Ce este verifi carea de confi denţialitate Facebook şi unde o găsesc?
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Distribuiţi fi ecărui grup câte una din perechile de resurse de mai jos, spre 
analiză. Alternativ, grupurile îşi aleg resursele pe baza preferinţelor şi 
propriilor activităţi pe reţelele sociale.

• Noţiuni de bază despre confi denţialitatea Facebook
• Centrul de ajutor Facebook - Confi denţialitatea
• Ghidul Google+ pentru siguranţa adolescenţilor - Sfaturi generale
• Centrul de siguranţă Google+ - Resurse privind confi denţialitatea
• Centrul de siguranţă Google+ - Gestionarea reputaţiei digitale pentru 

adolescenţi
• Centrul pentru politici YouTube – Protejarea confi denţialităţii dvs.
• Centrul pentru siguranţă YouTube – Siguranţa adolescenţilor
• Centrul de ajutor Instagram
• Sfaturi privind siguranţa şi confi denţialitatea Instagram
• Lista de verifi care privind reputaţia online

După ce au studiat conţinutul site-urilor recomandate, fi ecare echipă 
formulează un raport cu câte cinci sfaturi pentru protejarea intimităţii şi 
gestionarea reputaţiei online.

Etapa 4 – (45 minute) Exersaţi – Realizaţi - Prezentaţi 
Fiecare grup îşi citeşte raportul cu voce tare. Colectivul clasei stabileşte 
cinci aspecte pe care le vor îmbunătăţi şi redactează o declaraţie pe care o 
vor afi şa în clasă şi/sau în buletinul informativ sau pe site-ul şcolii.
În plus, dacă dispuneţi de mai mult timp pentru această activitate, puteţi 
propune grupurilor modalităţi alternative de prezentare a rezultatelor şi con-
cluziilor. Aceste variante alternative permit elevilor să-şi folosească creativi-
tatea şi să-şi exerseze competenţele digitale.
(a) Puteţi folosi aplicaţia de vot Tricider pentru a lua o „tricizie” pe tema 

„Protecţia datelor, confi denţialitate, reputaţie online: opinii și idei”. 
Pregătiţi „tricizia” anticipat (durează câteva minute), daţi-le elevilor 
adresa paginii de internet și rugaţi-i să-și exprime opinia printr-un 
mesaj-cheie. Apoi elevii votează două idei care le-au plăcut foarte mult 
(nu au voie să-și voteze propria idee). Elevul a cărui idee primește cele 
mai multe voturi este declarat câștigător! (Un exemplu de „tricizie” 
găsiţi aici http://www.tricider.com/brainstorming/3G8BWhgotnx).

(b) Grupurile creează Voki (avataruri vorbitoare) și își înregistrează sfaturile. 
Voki-urile sunt prezentate colegilor și pot fi  inserate pe site-ul școlii, 
pentru a fi  consultate ulterior.

(c) Grupurile creează afi șe cu ajutorul unei aplicaţii cu care sunt familiarizaţi. 
Un model simplu de afi ș găsiţi aici http://goo.gl/pg7DQM (modelul a fost 
creat cu ajutorul MS PowerPoint. Dimensiunile paginii sunt „Hârtie A4”, 
iar orientarea, „Portret”. La fi nal, lucrarea a fost salvată în format PDF).

(d) Grupurile generează „nori de cuvinte” pe baza concluziilor desprinse, 
apelând la o aplicaţie web 2.0 precum Wordle sau Tagxedo. Un model 
simplu de „nor” găsiţi aici http://goo.gl/wXJ3nq. Acesta a fost creat cu 
ajutorul Wordle, folosind textul de aici http://goo.gl/ofc3Jw. 
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(e) Grupurile formulează întrebări pe baza concluziilor și redactează un 
„chestionar despre confi denţialitate” destinat colegilor. Întrebările 
nu trebuie să fi e nici de domeniul evidenţei, nici foarte difi cile. Apoi, 
grupurile fac schimb de chestionare și își verifi că cunoștinţele. 
Alternativ, pot folosi un generator online de chestionare precum Google 
Forms sau SurveyMonkey. Chiar și Scratch oferă resurse pentru 
conceperea unui sistem întrebare/răspuns. Un model de chestionar 
Scratch pe teme de confi denţialitate puteţi găsi aici http://scratch.
mit.edu/projects/41797636/. Ultima activitate le permite elevilor să-și 
aprofundeze cunoștinţele despre subiectul abordat prin simplul fapt că 
„se joacă” cu chestionarele Scratch ale colegilor. Cu toate acestea, 
implementarea activităţii durează mai mult, iar elevii trebuie să aibă o 
oarecare experienţă de programare cu Scratch. 

[Scratch este un limbaj de programare uşor de învăţat şi folosit. Având la 
bază proiectul inGenious (http://www.ingenious-science.eu:23080/web/gu-
est/home), utilizarea Scratch în predare poate contribui la dezvoltarea crea-
tivităţii, gândirii computaţionale şi participării la ore a elevilor.]
(Accesarea acestor resurse nu necesită înscriere pe site-uri.) 

Activităţi complementare Iniţiative - Instrumente - Sfaturi 
Daţi-le elevilor fi şe cu lista de verifi care a reputaţiei online
http://www.childnet.com/resources/online-reputation-checklist şi rugaţi-i să 
parcurgă cei cinci paşi, care i-ar putea ajuta să-şi gestioneze şi să menţină 
o amprentă digitală pozitivă.
(Accesarea acestei resurse nu necesită înscriere pe site.)
Discutaţi cu întreaga clasă despre Ziua Europeană a Protecţiei Datelor 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day_
en.asp (28 ianuarie) şi organizaţi activităţi de informare în şcoală şi în co-
munitatea locală.

Pagini de internet • Detalii excesive: gândeşte înainte de a posta – Video: https://www.
commonsensemedia.org/videos/oversharing-think-before-you-post 

• Amprenta digitală – Video: https://www.commonsensemedia.org/videos/
digital-footprint 

• Autoritatea irlandeză de Protecţie a Datelor – Material despre 
confi denţialitate: http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=t&fn=/
documents/teens/CSPE.htm 

• Ghidul „Gândeşte înainte de a posta” (afi ş): https://
fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t39.2178-
6/851546_230534240467708_1179351266_n.pdf 

• Secţiunea „Tineri cetăţeni” a site-ului Autorităţii de Protecţie a Datelor 
din Grecia 

• http://goo.gl/hRQx  (doar pentru profesori greci)
• Bune practici pentru gestionarea datelor personale pe Facebook - 

videoclip pe site-ul saferinternet.gr & http://goo.gl/AzEfSE (doar pentru 
profesori greci)

• (Accesarea acestor resurse nu necesită înscriere pe site-uri.) 
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Denumire prescurtată a 
activităţii

PrivaSee…

Autor Miguela Fernandes, Portugalia 

Temă Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ

Competenţe Competenţe sociale şi civice / Comunicare în limba maternă / Competenţă 
digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani 

Durată 40 minute

Obiectivul lecţiei • Să discute despre noţiunea de intimitate.
• Să-i facă pe elevi atenţi atunci când publică informaţii personale despre ei 

înşişi sau despre colegii lor în mediul online. 
• Să identifi ce informaţii care pot contribui la reducerea riscurilor online.

Introducere În cadrul acestei activităţi, elevii vor urmări un fi lm, pentru a putea înţelege 
mai bine noţiunea de viaţă privată, precum şi importanţa protejării infor-
maţiilor sensibile despre propria persoană şi despre alţii.
Verifi caţi dacă elevii au înţeles fi lmul şi folosiţi întrebări şi discuţii pentru a 
atrage atenţia elevilor asupra datelor importante.
În cadrul acestei activităţi, elevii vor lucra în echipe de trei sau patru şi vor 
crea o prezentare pe teme de protejare a vieţii private.

Instrumente (A) Videoclip YouTube
(B) Prezentare Google Drive
(C) Instrucţiuni pentru distribuirea prezentării

Desfăşurare

Etapa 1 – (3 minute) Urmăriţi videoclipul http://youtu.be/7_VsxBLce8g.

Etapa 2 – (5 minute) Asiguraţi-vă că elevii au înţeles videoclipul. În caz contrar, încurajaţi-i să-şi 
exprime îndoielile, iar dumneavoastră oferiţi-le explicaţii. 
Pentru a-i determina pe elevi să demareze discuţia, adresaţi-le câteva 
întrebări deschise precum:

• Aţi înţeles videoclipul? 
• V-aţi gândit vreodată la noţiunea de viaţă privată? Dar la urmele lăsate 

de voi în mediul digital?
• Pe câte site-uri şi reţele sociale aveţi conturi?
• Aţi citit vreodată informaţiile legate de protecţia confi denţialităţii când 

vă înscrieţi pe un site/reţea socială?

PLAN DE LECŢIE Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ
5.2. PrivaSee…
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Etapa 3 – (5 minute) Prezentaţi temele pe marginea cărora vor lucra elevii (B). Acestea ar 
putea fi  următoarele:

• Ce înseamnă confi denţialitate pentru voi?
• Ce sunt informaţiile private?
• Unde sunt eu online?

Grupaţi elevii câte trei, patru.

Etapa 4 – (5 minute) Echipele dezbat temele timp de cinci minute, notând idei pentru prezentare.
Un elev va fi  responsabil cu multiplicarea prezentării (B) şi distribuirea 
acesteia către profesor şi elevi, în cadrul unui proces de colaborare. 
Dacă elevii au întrebări legate de multiplicarea şi distribuirea prezentării, 
pot apela la instrucţiunile C.

Etapa 5 – (22 minute) Prezentare în echipă (5 minute de echipă)
Fiecare echipă îşi va prezenta rezultatele în faţa clasei.
Încurajaţi o discuţie cu întreaga clasă pe marginea noţiunii de „privat”, 
atrăgându-le elevilor atenţia că, de fi ecare dată când accesează interne-
tul, îşi creează o reputaţie online şi, ca atare, trebuie să fi e atenţi ce fel de 
informaţii fac publice (lista de contacte, fotografi i, videoclipuri, altele). De 
asemenea, trebuie să respecte intimitatea altora, nepublicând informaţii 
sau fotografi i fără permisiunea acestora. Ca regulă generală, elevii trebuie 
să se comporte online ca în viaţa reală. Un alt aspect ce trebuie semnalat 
este problematica drepturilor de autor.
Ei trebuie să fi e atenţi la amprenta lor digitală şi să conștientizeze că 
multe companii îşi „monitorizează” online potenţialii angajaţi înainte de 
a le oferi postul.
Elevii trebuie să fi e pregătiţi să nu facă public orice în mediul online, 
păstrând anumite informaţii personale doar pentru ei în universul digital 
online.

Activităţi complementare Rugaţi elevii să vă spună pe câte site-uri şi reţele sociale sunt activi (o 
medie). 
Rugaţi-i să refl ecteze la tipul de informaţii pe care le pot face publice în 
siguranţă.
Simulaţi crearea unui cont Google/Facebook şi rugaţi elevii să citească 
acordul privind politica de confi denţialitate.
Vorbiţi-le elevilor despre rolul modulelor cookie.
Este important să le atragem atenţia asupra capcanelor mediului online 
şi să-i ajutăm să-şi creeze un profi l „corect”. Este esenţial să gândească 
înainte de a publica.

Pagini de internet Videoclip YouTube - http://youtu.be/7_VsxBLce8g
Prezentare Google Drive - http://goo.gl/dI4juf
Instrucţiuni de realizare, multiplicare şi distribuire a prezentării Google 
Drive 
http://goo.gl/KGa8Th
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PLAN DE LECŢIE Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ
5.3. Sunt cu ochii pe tine!

Denumire prescurtată a 
activităţii

Sunt cu ochii pe tine!

Autor Miguela Fernandes, Portugalia 

Temă Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ

Competenţe Competenţe sociale şi civice / Comunicare în limba maternă / Competenţă 
digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani 

Durată 40 minute sau mai mult (în funcţie de timpul pe care profesorul doreşte 
să-l aloce analizei muzicale).

Obiectivul lecţiei • Să discute despre noţiunea de intimitate.
• Să analizeze o serie de politici de confi denţialitate de pe site-uri.
• Să înveţe o serie de noţiuni legate de confi denţialitatea online.
• Să aplice noi setări de confi denţialitate.

Introducere În această activate, elevii vor începe prin a asculta o melodie în timp ce 
citesc versurile acesteia. Vor refl ecta la sensul versurilor şi vor da câteva 
exemple similare cu cele din cântec.
Elevii vor lucra în perechi şi vor completa fi şa de lucru, descoperind modul 
în care melodia poate fi  transpusă/comparată cu comportamentul online al 
oamenilor. Apoi rugaţi câţiva elevi să-şi citească răspunsurile în faţa clasei, 
pentru a vedea dacă au înţeles mesajul. 
Pentru a prezenta noţiuni noi legate de protejarea vieţii private, elevii vor 
răspunde la un chestionar care le va atrage atenţia asupra situaţiilor pro-
blematice pentru a îi împiedica pe unii să facă greşeli în mediul online şi, 
de asemenea, le va prezenta noţiuni noi legate de utilizarea internetului.
Aceste noţiuni reprezintă o modalitate importantă de a înţelege cum func-
ţionează internetul, cum ar trebui să acţioneze oamenii ca să fi e în sigu-
ranţă, cum îi puteam ajuta pe alţii şi să descopere câteva defi niţii legate de 
browser.

Instrumente Melodia „Privacy”, interpretată de Michael Jackson
Fişă multiplicabilă cu versurile melodiei
Fişa de lucru 5.1 - Michael Jackson „Privacy”
Chestionar – disponibil la adresa http://webwewant.eu/ 

Desfăşurare

Etapa 1 – (5 minute) Ascultaţi melodia cu întreaga clasă. Elevii citesc versurile distribuite de 
profesor. 
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Etapa 2 – (5 minute) După ce aţi ascultat melodia, rugaţi doi sau trei elevi să citească versurile 
cu voce tare, astfel încât întreaga clasă să le asculte din nou.  
Stimulaţi o scurtă dezbatere cu întreaga clasă despre mesajul melodiei. 
Cunosc câteva exemple din viaţa reală similare cu această situaţie?

Etapa 3 – (10 minute) Organizaţi o dezbatere, cu scopul de a-i determina pe elevi să se gândeas-
că la această situaţie online.
Există posibilitatea ca aceasta să se întâmple online? În perechi, elevii vor 
completa fi şa de lucru 5.1, pentru a refl ecta mai mult la acest subiect.

Etapa 4 – (10 minute) Rugaţi câţiva elevi să-şi citească răspunsurile şi să le compare, pentru a 
vedea dacă au înţeles cu adevărat mesajul şi dacă ceilalţi elevi sunt de 
acord cu opiniile lor.
Atrageţi-le atenţia elevilor asupra unor modalităţi de evitare a probleme-
lor din mediul online, evidenţiind nevoia de a stabili un nivel mai ridicat al 
setărilor de confi denţialitate. Reamintiţi-le elevilor că informaţiile publicate, 
distribuite sau expuse pe internet nu dispar.

Etapa 5 – (5 minute) Etapa fi nală constă în completarea unui chestionar (disponibil pe we-
bwewant.eu), care îi va familiariza pe elevi cu noţiuni noi, le va atrage aten-
ţia asupra problemelor legate de politicile de confi denţialitate şi îi va ajuta 
să se comporte mai prudent în mediul online. 

Activităţi complementare Rugaţi elevii să analizeze politica de confi denţialitate a unui site pe care-l 
folosesc în mod regulat. 
Arătaţi-le elevilor cum să modifi ce permisiunile în privinţa modulelor cookie. 
Explicaţi-le câteva noţiuni precum HTTP/HTTPS, adresă IP, pixel spion şi 
informaţii sensibile. 

Pagini de internet • Căutaţi o versiune legală a melodiei lui Michael Jackson „Privacy”
• Fişă multiplicabilă cu versurile melodiei http://goo.gl/YJJM2S
• Fişa de lucru 5.1 - Michael Jackson „Privacy”
• Chestionarul disponibil pe webwewant.eu 
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Denumire activitate Să protejăm ce este al nostru

Autor Drew Buddie, Marea Britanie 

Subiect Drepturile şi responsabilităţile mele şi Artistul din tine 

Competenţe Capacitatea de a învăţa cum să înveţi / Competenţe sociale şi civice / 
Comunicare în limba maternă / Competenţă digitală / Gândire critică

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 14-15 ani

Durata 2 lecţii de câte 45 – 60 minute fi ecare

Scopul lecţiei • Să studieze problematica legată de proprietatea intelectuală.
• Să se informeze şi să discute despre problemele actuale şi emergente 

legate de proprietatea intelectuală, din perspective diferite.
• Să analizeze diferitele versiuni/aplicaţii ale Creative Commons.

Introducere Atunci când creăm conţinut, acesta trebuie să fi e proprietatea noastră 
intelectuală. Ce înseamnă asta? Cât de uşor este să renunţăm la ea, în 
favoarea unei părţi terţe, când îi folosim site-ul?

Instrumente Internet, publicaţia Web We Want, pixuri roșii și albastre pentru activităţile 
Web We Want

Desfăşurare

Etapa 1 – (10 minute) Ce înseamnă termenul proprietate intlectuală?
Organizaţi elevii în grupe mici (2-4 elevi în grup) şi rugaţi-i să arunce o pri-
vire la secţiunea 1.2 a publicaţiei Web We Want. 
Apoi rugaţi-i să acceseze unul dintre site-urile pe care le frecventează cel 
mai des şi să discute pe marginea răspunsurilor la următoarele întrebări:
Unde găsiţi „Termenii şi condiţiile”? De ce credeţi că au fost puse acolo? 
Există vreun motiv pentru amplasarea termenilor şi condiţiilor acolo? Din 
ce motive sunt de acord oamenii, adesea mult prea uşor, să renunţe la 
proprietatea intelectuală?

Etapa 2 – (20 minute) Acum rugaţi elevii să citească articolul următor individual:
http://goo.gl/VVfD9K  (Huffi ngton Post Tech). 
Discuţie cu întreaga clasă sau în grupe mici: Rugaţi elevii să descrie cu 
propriile cuvinte mesajul articolului şi să menţioneze motivul modifi cărilor 
aduse termenilor şi condiţiilor. De ce conta rezultatul?
Rugaţi-i să citească un alt articol, semnat de artista Hidden Eloise:
http://goo.gl/TpJzPp 
Discuţie: De ce credeţi că un instrument ca Twitter este extrem de util în 
cazuri precum cel al lui Hidden Eloise?
Rugaţi elevii să-şi imagineze că sunt Hidden Eloise, apoi să scrie o scri-
soare în care să mulţumească susţinătorilor care au atras atenţia asupra 
problemei.

De lecŢie Ce sunt drepturile de autor?
6.1 Să protejăm ce este al nostru 
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Etapa 3 – (10 minute) Discuţie cu întreaga clasă sau în grupe mici: Ce sunt drepturile de autor? 
Care este legătura dintre ele şi proprietatea intelectuală?
Rugaţi elevii să meargă la capitolul 6, Artistul din tine, pentru a citi informa-
ţiile despre Creative Commons.
Licenţele Creative Commons facilitează publicarea de conţinut pentru care 
nu vrem să păstrăm drepturile de autor. De ce aleg oamenii aceste licenţe? 
Care sunt avantajele şi dezavantajele? Care sunt implicaţiile practice?

Etapa 4 – (10 minute) Rugaţi elevii să lucreze pe grupe şi să compare următoarele servicii de 
căutare imagini (pe care să le folosească în documentele lor):
Google Imagini: https://www.google.ro/imghp?hl=ro&tab=wi&ei=uo31VJD-
jO8nxarSlgagK&ved=0CA4Qqi4oAg 
Flickr: www.fl ickr.com 
Taggalaxy: www.taggalaxy.com 
Compfi ght: www.compfi ght.com 
Explicaţi-le care este cel mai bun pentru căutarea de imagini cu licenţă 
Creative Commons. 
Discutaţi despre implicaţiile pe care le are fi ecare licenţă Creative Com-
mons asupra modalităţii de folosire a imaginilor.

Etapa 5 - (10 minute) Întrebaţi fi ecare grup pe care dintre cele şase licenţe Creative Commons 
ar aplica-o la conţinutul creat de ei. De ce? Alegeţi un grup cu un răspuns 
diferit şi, prin intermediul discuţiilor libere, consemnaţi motivele care au stat 
la baza diferitelor alegeri.  

Activităţi complementare Citiţi povestea celebrei fotografi i a lui Che Guevara, realizată de Alberto 
Korda, şi descrieţi problemele legate de proprietatea intelectuală, apă-
rute din cauza modului în care a fost folosită imaginea în întreaga lume.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico (Wikipedia)
În ce mod ar fi  schimbat situaţia o licenţă Creative Commons?

Pagini de internet http://goo.gl/VVfD9K (Huffi ngton Post)
http://goo.gl/TpJzPp 
www.creativecommons.org
www.fl ickr.com
www.taggalaxy.com
www.compfi ght.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
De reţinut că toate aplicaţiile folosite în această activitate sunt gratuite şi 
nu îi solicită utilizatorului să se înscrie pe site pentru a avea acces la ele.
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PLAN DE LECŢIE Artistul din tine
6.2. „RAP-IT-UP”

Denumire prescurtată a 
activităţii

„RAP-IT-UP”

Autor Angela Lucia Capezzuto, Italia 

Temă Artistul din tine 

Competenţe Conştiinţă şi expresie culturală / Comunicare în limba maternă / 
Competenţă digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani 

Durată 3 lecţii de 40 minute sau 2 lecţii de 1 oră 

Obiectivul lecţiei Să trezească artistul din fi ecare elev, să le atragă atenţia asupra ţărilor eu-
ropene partenere şi să îi informeze cu privire la modalităţile de a evita să 
încalce drepturile de autor. 

Introducere Elevii realizează o scurtă reclamă muzicală, folosind materiale cu sursă des-
chisă şi fără indemnizaţii de autor, promovate pe site-ul Creative Commons 
(CC). Se preconizează că această experienţă practică îi va face pe elevi să 
conştientizeze cât de mult muncesc artiştii pentru a crea ceva, precum şi faptul 
că încălcarea drepturilor de autor îi poate afecta personal. Datorită acestei ac-
tivităţi, elevii vor mai afl a ce se ascunde în spatele diverselor tipuri de acronime 
CC, descoperind astfel cum să evite încălcarea drepturilor de autor, pentru o 
mai bună utilizare a resurselor online.
Tema videoclipului este o reclamă pe ritm de rap, ce îşi propune să îi atragă pe 
tinerii turişti într-o ţară europeană la alegere. Procesul de producţie presupune 
şi utilizarea de adjective şi substantive care refl ectă numele ţării alese de elevi. 
Demersul va duce la o mai bună cunoaştere a culturii ţărilor partenere.
Elevii vor folosi aplicaţii precum PowerPoint, instrumente video, îşi vor crea 
conturi pe site-urile ce găzduiesc videoclipuri (YouTube sau altul de acelaşi 
profi l), vor încărca videoclipuri şi vor folosi funcţiile de bază ale unui computer, 
dobândind astfel competenţe digitale.
În sfârşit, procesul comparativ de a compune o melodie rap în engleză le va 
permite elevilor să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare în limba maternă.

Instrumente 1. Acces la internet: telefon inteligent, laptop/net book sau calculator de 
birou într-un laborator TIC.

2. Cameră video  sau o cameră web de precizie. Alternativ, puteţi folosi o 
cameră de telefon bună.

3. Aplicaţii pentru realizarea de videoclipuri: Windows Moviemaker sau 
altă aplicaţie gratuită de pe internet

Dacă se optează pentru o reclamă cu voice-over, recomandăm PowerPoint 
(Microsoft Offi ce nu este gratuit) sau o aplicaţie similară cu sursă deschisă, 
precum Open Offi ce 4 Presentation (gratuită). 
Un microfon bun pentru înregistrarea comentariilor audio.
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4. Pentru a-i ajuta pe elevi să găsească rime pentru melodia lor rap, acest 
site se dovedeşte foarte util: http://www.rhymezone.com.5. Pentru a obţine 
o imagine superbă, personalizată, din textul rap şi imaginea ţării, am desco-
perit o aplicaţie gratuită, Textaizer Pro. Aplicaţia creează mozaicuri din tex-
te şi poate fi  descărcată de la adresa http://mosaizer.com/Textaizer/index.
htm. Este uşor de utilizat. Mai jos găsiţi un exemplu obţinut din cuvintele:
“Awesome Unique Strange Terrifi c Rare Ancient Landscape Ideal Aborigine
6. Un dicţionar bilingv bun, în care să găsiţi adjectivele şi substantivele 
care descriu ţara aleasă, precum şi acronimele aferente numelui, sau 
dicţionare online precum www.wordreference.com

 

Aplicaţia de realizare mozaicuri din text Textaizer

Desfăşurare

Aplicaţia de realizare mozaicuri 
din text Textaizer
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Etapa 1 – (15 minute) PREGĂTIRI
În funcţie de dimensiunile colectivului, elevii vor fi  împărţiţi în grupe de 
maxim 3 elevi (motivaţie: toţi trebuie să fi e membri activi ai grupului).
Sfaturi pentru înregistrare:

• Folosiţi un trepied sau sprijiniţi-vă de o suprafaţă plană, în caz contrar 
imaginea fi ind tremurată.

• Asiguraţi-vă că există lumină sufi cientă, iar fundalul este curat şi lumi-
nos.

• Asiguraţi-vă că lucraţi în linişte deplină, iar în cameră nu se aud aparate 
care produc zgomote.

• Nu apropiaţi prea mult microfonul de gură.
• Camerele goale produc ecou. Folosiţi o încăpere mobilată.
• Repetiţia este mama învăţării. Protagonistul să vorbească încet şi clar.

Încărcarea unui videoclip
Deschiderea unui cont

• Odată videoclipurile terminate, acestea vor trebui încărcate pe un site, 
pentru a putea fi  urmărite. În acest scop, aveţi nevoie de un cont You-
Tube (http://www.youtube.com/). Pentru a deschide un cont, respectaţi 
instrucţiunile de pe site.

Încărcare
De exemplu, pe YouTube

• În contul personal veţi observa butonul Încarcă. Faceţi clic pe el şi 
urmaţi instrucţiunile.

(Verifi caţi dacă YouTube este accesibil în ţara dumneavoastră.)
Denumirea videoclipului

• Începeţi titlul videoclipului cu Rap-it-up, apoi adăugaţi numele ţării 
prezentate în reclamă. De exemplu, „Rap-it-up Visit Australia Ad” sau 
„Rap-it-up Finland Ad”. În acest fel, va fi  mult mai uşor să găsiţi alte 
videoclipuri realizate de elevi pentru acest proiect.

COMPETENŢE TIC
• Elevii vor fi  instruiţi să folosească aplicaţii precum Textaizer Pro, pen-

tru realizarea de materiale promoţionale, sau alte aplicaţii utile pentru 
înregistrări.
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Etapa 2 – (25 minute) INTRODUCERE ÎN TEMATICĂ
a. Profesorul le va vorbi elevilor despre creativitate şi drepturi de autor 

(aceste informaţii pot fi  pregătite anticipat, vizitând www.webwewant.eu).
b. Rugaţi elevii să răspundă la întrebările despre drepturile de au-

tor, în fi şele lor de lucru, (Partea 1), apoi verifi caţi-le răspunsurile pe 
www.webwewant.eu (pagina 43).

c. După ce înţeleg consecinţele încălcării drepturilor de autor, elevii vor fi  
întrebaţi ce tip de materiale încarcă pe internet.

d. Rugaţi-i să dea răspunsurile în scris, în fi şa de lucru (Partea 2), menţi-
onând cum s-ar simţi ei dacă alţii ar putea face orice ar dori cu aceste 
creaţii personale. Elevii îşi vor consemna sentimentele în spaţiul pus la 
dispoziţie în fi şa de lucru, pentru a le compara cu cele ale altor grupuri.

e. Apoi, elevii vizitează site-ul Creative Commons (CC), la adresa 
http://goo.gl/acxxzI, pentru a putea răspunde la întrebările din fi şa de 
lucru (Partea 3) despre diferitele tipuri de licenţe existente. Spuneţi-le 
că aceste informaţii le vor fi  utile mai târziu, când vor alege tipul de li-
cenţă care se potriveşte cel mai bine lucrării lor. În continuarea acestei 
activităţi, elevii vor vizita pagina http://goo.gl/2Qyi, pentru a descoperi 
posibilităţile pe care le oferă numeroase site-uri pentru a descărca mate-
riale CC, variind de la muzică la imagini, videoclipuri etc.

Pentru a găsi muzică licenţiată CC0, elevii vor trebui să viziteze site-ul 
(după orele de şcoală): http://freemusicarchive.org. Înainte de a căuta o 
melodie adecvată pentru cântecul lor rap, elevii vor asculta un util seminar 
online despre modalităţile de utilizare a muzicii şi de licenţiere CC a propri-
ilor lucrări: http://youtu.be/Il6Z6uJ1E2E.

Etapa 3 – (40 minute)+
(timp de înregistrare - 40 
minute)

SARCINA (Partea 4 Fişa de lucru 6.1)
După etapele pregătitoare şi de brainstorming, profesorul le va explica 
elevilor sarcina pe care vor trebui să o rezolve. Iată situaţia concretă:
„Primarul capitalei ţării voastre solicită agenţiei voastre de publicitate să 
contribuie la creşterea numărului de vizitatori tineri din ţară, realizând un 
material video promoţional care va fi  prezentat la TV, pe site-ul Autorităţii 
Naţionale pentru Turism şi în cinematografe.” 
Elevii se vor preface că sunt dintr-o altă ţară europeană şi, prin urmare, 
vor trebui să lucreze în grupe.

a. Îşi vor alege ţara de adopţie din listele următoare:

5 litere 6 litere
Italia Cipru
Spania Franţa
Malta Grecia

Letonia
Polonia
Suedia
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b. În funcţie de accesul la internet, elevii caută substantive sau adjective 
care descriu ţara lor adoptivă şi fac parte din literele care îi compun 
numele (vezi exemplul cu Australia din secţiunea „Instrumente”, de mai 
sus), apelând la dicţionare tipărite sau online. Numărul de cuvinte va fi  
egal cu cel al literelor care formează numele ţării, astfel încât elevii să 
poată compune o melodie rap pe baza unui şir de cuvinte. În continua-
re, vor compune o poezie cu toate cuvintele găsite la pasul „b” (nu este 
necesar să formeze propoziţii), poezie care va servi ulterior la realiza-
rea unei melodii rap ce va însoţi diapozitivele sau afi şele realizate cu 
imagini procurate de pe site-uri CC (de exemplu, Flickr). În continuare, 
elevii for opta:
• fi e să fi lmeze unul sau mai mulţi elevi care cântă melodia şi arată 

afi şele/hărţile/materialele promoţionale realizate (vezi Textaizer Pro)
• fi e să realizeze o prezentare cu voice-over (PowerPoint sau Open Of-
fi ce), în care melodia să fi e interpretată în fundal pe măsură ce se 
derulează diapozitivele. În acest caz, elevii vor trebui să pregătească 
anterior prezentarea, pe parcursul lecţiei având loc doar înregistrarea.

În ambele cazuri, videoclipul nu trebuie să depăşească un minut (ideal ar 
fi  30 de secunde... să nu uităm că este o reclamă!). 

c. Alegeţi o licenţă CC de pe site-ul de profi l, disponibil la adresa http://
creativecommons.org/choose/ (alegeţi limba dorită din caseta afl ată în 
partea inferioară a paginii) şi copiaţi codul oferit, pentru a-l insera pe 
site-ul gazdă.

Activităţi complementare Videoclipurile încărcate pot fi  urmărite de alţi elevi din şcoală (dacă şcoala 
are un site pe care se pot încărca materialele) sau de către elevi din 
întreaga lume, atât timp cât li se comunică adresa paginii Google sau 
YouTube.
Activitatea se poate transforma într-o adevărată competiţie profesională 
dacă se adaugă un element de suspans sub forma unui juriu de elevi, 
care aleg o reclamă câştigătoare şi o premiază!

Pagini de internet Plan de lecţie bazat pe broşura destinată siguranţei pe internet
„The Web We Want – Tineri şi online – Activităţi concepute de tineri 
pentru tineri”, broşură ce poate fi  descărcată de pe site-ul
www.webwewant.eu
Pentru încălcarea drepturilor de autor, 
Nominet (2012), Eşti accidental în afara legii? (online), 
http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1
Licenţele Creative Commons: http://creativecommons.org
Imagini sursă personalizabile: www.fl ickr.com
Mozaicurile text au fost realizate cu Textaizer Pro, ce poate fi  descărcat de 
la adresa http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
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Denumire prescurtată a 
activităţii

Artistul din tine!

Autor Frans Nieuwenhuyzen, Olanda

Temă Artistul din tine

Competenţe Conştiinţă şi expresie culturală / Comunicare în limba maternă / 
Competenţă digitală

Nivel  Uşor          Mediu          Difi cil

Grupa de vârstă 13-15 ani 

Durată Serie de două lecţii, fi ecare de circa 40 de minute

Obiectivul lecţiei • Să demonstreze că fi ecare elev este un artist, o persoană creativă. 
• Să sublinieze că există reguli (legi) care protejează creaţiile şi artiştii. 

Introducere Această lecţie îl are ca protagonist pe artistul din fi ecare. La început, profe-
sorul va trece în revistă defi niţiile curente ale unui artist: persoana care acti-
vează în domeniul artelor. Apoi urmăriţi împreună cu elevii un fi lm YouTube 
despre un artist. Un exemplu ar fi  Jacob Collier, un muzician care cântă la 
mai multe instrumente, aranjează şi compune melodii: 
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic.
Un exemplu de persoană care cântă foarte bine la o vârstă fragedă este 
Avery Molek:
http://youtu.be/9uyDGEjv-vg.
(Nu necesită înscriere. Verifi caţi accesibilitatea YouTube în ţara 
dumneavoastră înainte de a rula videoclipul.)
Rugaţi elevii să realizeze un mic colaj despre un artist îndrăgit.
După ce aţi descoperit şi discutat despre artiştii preferaţi ai elevilor, rugaţi-i 
să propună o defi niţie mai cuprinzătoare a cuvântului „artist”. 
Artistul este cel care creează ceva. Pe internet găsiţi multe creaţii, printre 
care muzică şi fi lme. Pe parcursul lecţiei, elevii se vor familiariza cu 
noţiunile de drepturi de autor şi de proprietate. 
La fi nal, elevii se recomandă drept artişti datorită unui fi lmuleţ autoportret 
sau unei prezentări. 

Instrumente Hârtie şi creion
Acces la internet
Telefon inteligent

Etapa 1 – (20 minute) Citiţi pagina cu instrucţiuni pentru elevi despre ce înseamnă să fi i artist.
Rugaţi-i să descrie, în scris, ce fel de artist şi-ar dori să fi e, apoi să discute 
despre acest subiect cu vecinul de bancă. Căutaţi artişti cu preocupări ase-
mănătoare. 

PLAN DE LECŢIE Artistul din tine
6.3. Artistul din tine!
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Etapa 2 – (20 minute) Lucraţi în perechi: „Care este artistul vostru preferat?” 
Rugaţi elevii să caute informaţii despre artistul lor preferat pe internet şi să 
realizeze un colaj despre acesta folosind 

aplicaţia Pic Collage 

• .APP store http://goo.gl/YZHq10
• Google play http://goo.gl/pTWsrF .

Echipele îşi prezintă colajele şi argumentează de ce au ales persoana 
respectivă.

Etapa 3 – (20 minute) Refl ecţii pe marginea cuvântului „artist”. 
Elevii fac afi rmaţii despre ce înseamnă să fi i artist. Afi rmaţiile vor fi  prezen-
tate în cadrul unor grupuri mici. Elevii afl ă de ce ai nevoie ca să devii artist. 
Este clar că talentul nu este sufi cient. 
Elevii analizează termenii şi noţiunile de „drepturi de autor” şi „drepturi de 
proprietate”. Cu ajutorul manualului pentru tineri, răspund la întrebările de 
pe site şi din fi şa de lucru 6.2. Elevii vor învăţa că o altă faţetă a creativităţii 
este proprietatea şi regulile specifi ce acesteia. 

Etapa 4 – (20 minute) Elevii realizează un fi lm sau o prezentare în care se înfăţişează ca artist. 

Activităţi complementare Căutaţi elevi din alte şcoli care au folosit acelaşi plan de lecţie!

Pagini de internet HYPERLINK "http://youtu.be/9uyDGEjv-vg" http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
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FIŞE DE LUCRU
1.1 Dacă aş putea face orice aş vrea 
1.2 Două feţe, o monedă I 
1.3 Două feţe, o monedă II

2.1 Instrumente şi tehnologii pentru profesori

3.1 Instrumentele online în activităţile de matematică
3.2 Să construim o parolă mai puternică 
3.3 Bloguri/pagini wiki în matematică
3.4 Facebook-ul şi activităţile de matematică

4.1. Unde se ascunde adevărul?

5.1 Michael Jackson „Privacy”

6.1 RAP IT UP
6.2 Puteţi fi  orice artist



Fişa de lucru 1.1 Dacă aş putea face orice aş vrea

Capitolul 1: Drepturile şi responsabilităţile mele online
Plan de lecţie: Drepturile WWW de bază **
Autor Carsten Groene, Germania

Sarcină: Dacă nu ar exista legi şi restricţii de niciun fel, astfel încât să puteţi face orice aţi 
dori, ce aţi face? Menţionaţi cel puţin patru lucruri.

 
Sarcină: Acum, gândiţi-vă ce ar înseamna acţiunile voastre pentru alţi oameni/prietenii voştri. 
Ar exista consecinţe negative pentru ei? 

Activitatea 2:  O privire asupra Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Unul dintre documentele juridice importante ale Uniunii este „Carta drepturilor fundamenta-
le a UE” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33501&fro-
m=RO). Parcurgeţi capitolul 1, „Demnitatea”, şi identifi caţi drepturile pe care le consideraţi a fi  
cele mai importante când folosiţi internetul.

Activitatea 3: O primă privire asupra broşurii WWW
Sarcină: Folosiţi tehnica de lectură a „scanării” (http://www.aacc.edu/tutoring/fi le/skimming.
pdf) pentru a parcurge rapid broşura „Web We Want”, identifi când capitolele şi paginile în care 
sunt tratate următoarele drepturi din Carta drepturilor fundamentale. De cele mai multe ori, un 
drept se regăseşte pe mai multe pagini şi în mai multe capitole.

drept      capitol    pagina

Art. 1 „demnitatea umană”

Art. 7 „respectul pentru viaţa privată”

Art. 11 „libertatea de expresie”
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Două fețe, o monedă IFișa de lucru 1.2 

Capitolul 1: Drepturile și responsabilitățile mele pe Internet
Plan de lecție: Două fețe, o monedă l **
Autor: Carsten Groene, Germania 

 
Activitatea 1: Drepturi și responsabilități: două fețe ale aceleași monede?
Sarcină: Adeseori, drepturi diferite coincid cu anumite responsabilități legale sau două drep-
turi pot fi  asemănătoare. Aruncați o privire pe Carta UE a drepturilor fundamentale. Care dintre 
cele mai importante drepturi WWW sunt asemănătoare? Coincid ele cu o responsabilitate 
specifi că? Un drept poate face obiectul mai multor cazuri.
drept      intersecția cu arta. #/ responsabilitatea care se naște 

Art. 1 „demnității umane”  

Art. 7 „respect pentru viața privată” 

Art. 11 „libertatea de exprimare”  

Art. 13 „libertatea artelor”  

Activitatea 2: Cazuri de posibile încălcări ale drepturilor fundamentale
Sarcină: Luând în considerare rezultatele căutării voastre, creați trei cazuri în care, conform 
legislației naționale, dreptul “vostru“ ar putea fi  încălcat. Cazurile ar trebui să conțină cel puțin 
un exemplu fals și unul adevărat.

Cazul 1

Cazul 2

Cazul 3
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Fişa de lucru 1.3 Două feţe, o monedă II

Capitolul 1: Drepturile şi responsabilităţile mele online
Plan de lecţie: Două feţe, o monedă II) ***
Autor: Carsten Groene, Germania 

 
Activitatea 1: Drepturile şi responsabilităţile mele conform legislaţiei naţionale

Drept din Carta UE de analizat: Dreptul de a _____________________  (Art. #     )

Sarcină: Drepturile fundamentale menţionate în Carta UE sunt transpuse în legislaţia naţiona-
lă. Consultaţi următoarele domenii ale legislaţiei naţionale: 
• constituţia, cu precădere drepturile fundamentale
• legislaţia penală
• legislaţia privind drepturile de autor
• legislaţia privind protecţia datelor

Căutaţi paragrafe care se raportează la dreptul fundamental abordat într-un mod pozitiv sau 
restrictiv.

Drepturi Responsabilităţi

Am voie să Legea Paragraful Trebuie să/Nu 
trebuie să Legea Paragraful

1

2

3

4
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Instrumente și tehnologii pentru educatoriFișa de lucru 2.1 

Capitolul 2: “Informația nu înseamnă cunoaștere”, Albert Einstein  
Plan de lecție: Accesează, Crează & Distribuie ***
Autor: Fernando Campos, Portugalia 

Fară a fi  exhaustiv, următorul tabel oferă o gamă largă de instrumente și tehnologii care pot 
fi  folosite de către elevi și profesori pentru a face procesul de predare-învățare mai interactiv.

Sarcină Obiective Cu sursă deschisă 
sau disponibil în 
anumite condiții 
prestabilite

Suportă 
dispoziti-
ve mobile

Rolul 
FCToolkit

1. Hărți mentale Construirea de hărți 
mentale
Cu sau fără colabo-
rare

1. Popplet
2. Instrumente CMap
3. Mindomo
4. FreeMind

1. Da
2. Nu
3. Da
4. Nu

Mapează

2. Test Crearea unor tipuri 
de teste

1. Kahoot
2. HotPotatoes
3. Socrative
4. Quizwriter (comercial)
5. Edmodo

1. Da
2. Nu
3. Da
4. Da
5. Da

Crează

3. Video-conferin-
ță Comunicare și 
înregistrare video

Crearea de înregis-
trări ale video-con-
ferinței

Google Hangout Da Comunică
Colaborează

4. Stocare Video Stocare și partajare 
de fi șiere video

Youtube Da Arată

5. Redactare cola-
borativă

Redactarea de texte 
de către mai mulți 
utilizatori simultan

TitanPad
Google docs

1. Da
2. Da

Colaborează

6. Înregistrare și 
recapitulare

Înregistrare audio 
pentru a refl ecta 
și a recapitula cu 
includerea elevilor 
împărțiți în grupe

1. Voice thread [comer-
cial]
2. TeamUp

1. Da
2. Nu

Visează 
Întreabă
Refl ectă
Explorează
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Sarcină Obiective Cu sursă deschisă 
sau disponibil în 
anumite condiții 
prestabilite

Suportă 
dispozitive 
mobile

Rolul 
FCToolkit

7. Coduri QR Folosirea de co-
duri QR în scopuri 
educaționale

http://goo.gl/AF7pPh 
(Necesită înregistrare)
http://goo.gl/Ua9txH 
(Necesită înregistrare)

Da Crează
Explorează

8. Wiki Discuții și distribu-
ire colaborativă

1. Google docs
2. pbworks

1. Da
2. Da

Colaborează

9. Situri web Crearea de situri 
web pentru utili-
zarea publică sau 
personală pentru 
grupuri de elevi 
sau clase

1. Websituri Google
2. Weebly 

1. Nu
2. Da 

Arată

10. Blog Crearea de blog-
guri

1. Blogger
2. WordPress

1. Da
2. Da

Colaborează 
Arată

11. Instrumente 
pentru productivi-
tate

Instrumente: edi-
tare text, prezen-
tări, fi șa de lucru

1. Libre Offi ce
2. Polaris Offi ce
3. Google Docs

1. Nu
2. Da
3. Nu

Crează 
Arată

12. Audio Înregistrează și 
editează audio.

Îndrăzneală Nu Crează
Arată

13. Imagini Editare de ima-
gine

1. Gimp
2. Inscape
3. Photoscape

1. Nu
2. Nu
3. Da

Crează
Arată

14. Video Editare și viziona-
re de clipuri

1. VSDC Free Video 
Editor 
2. VLC

1. Nu
2. Da

Crează
Arată

15. Realitate aug-
mentată

Crearea de 
obiecte sau locuri 
folosind coduri QR

1. Aurasma
2. Google Goggles

1. Da
2. Da

Crează
Arată
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Capitolul 3:  Participarea pe internet
Plan de lecţie:   Să învăţăm matematică 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, România

Etapa 1: Instrumentele online în activităţile de matematică

1. În opinia voastră, care dintre următoarele instrumente se pot dovedi utile în activităţile ma-
tematice (da/nu)?

Bloguri     Pagini wiki       Jocuri      Twitter  

E-mail     Facebook   Chat sau aplicaţii similare  

Motoare de căutare   Google Drive  

2. Puteţi enumera câteva avantaje ce derivă din utilizarea acestor instrumente în activităţile 
matematice, comparativ cu interacţiunea faţă în faţă? De exemplu, un elev timid ar putea să-şi 
exprime mai uşor opiniile pe internet decât la oră. 

3. Care dintre următoarele aspecte pot fi  considerate avantaje (A)/dezavantaje (D) ale utiliză-
rii internetului la orele şi activităţile de matematică?

• accesul instantaneu la informaţie   
• comunicarea la distanţe mari  
• riscul de a primi viruşi informatici/mesaje nesoliticate (spam) 
• profi lurile false ale utilizatorilor 
• volumul imens de resurse educaţionale
• comunicarea mai uşoară cu profesorul  
• publicitatea
• instrumentele de traducere online
• petrecerea unei mari părţi a timpului în interior
• gestionarea timpului propriu
• vizibilitatea sporită
• înţelegerea mesajului/conţinutului  

4. Număraţi răspunsurile din fi ecare categorie şi calculaţi raportul A/D. Este mai mare sau 
mai mic decât 1? Cum aţi interpreta acest lucru? 

Instrumentele online în activităţile de matematicăFişa de lucru 3.1 
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Capitolul 3:  Participarea pe internet
Plan de lecţie:   Să învăţăm matematică 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, România

O parolă puternică ar trebui:
• să conţină cel puţin opt caractere.
• să nu cuprindă numele vostru real.
• să nu conţină un cuvânt întreg.
• să difere semnifi cativ de celelalte parole ale voastre.
• să cuprindă cel puţin o majusculă, o minusculă, o cifră şi un simbol de pe tastatură. 

Activitate: Să luăm un cuvânt şi să îi înlocuim câteva litere cu cifre şi semne: „p1n@pp!E” (provine 
din „pineapple”).

Întrebări: 
Câte parole puteţi crea cu acelaşi set de opt caractere? 

Etapa 2:Jocurile în matematică 
Creaţi o diagramă cu bare pe baza următorului paragraf: „Elevii îşi amintesc doar 10% din ceea ce 
citesc şi 20% din ceea ce aud. Dacă prezentarea orală este însoţită de elemente vizuale, procentul 
creşte la 30%, iar dacă elevii urmăresc o persoană care efectuează o acţiune în timp ce o explică, 
procentul ajunge la 50%. Însă, dacă elevii efectuează ei înşişi activitatea, chiar dacă sub forma 
unei simulări, îşi vor aminti 90% din informaţie.”

Să construim o parolă mai puternicăFişa de lucru 3.2 
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Consideraţi că jocurile online multi-jucător (MMO sau jocuri MO) implică şi riscuri? Dacă da, 
daţi câteva exemple.

Care este experienţa voastră cea mai neplăcută cauzată de comportamentul nesigur în jocu-
rile online? Ce aţi fi  putut face pentru a o evita?

Dacă un partener de jocuri online v-ar solicita să vă întâlniţi în realitate sau v-ar cere informaţii 
personale, ce aţi face?
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Capitolul 3: Participarea pe Internet 
Planul de lecție: Învățând Matematică 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Romania

1) Activitate: Evaluați umătoarele utilizări ale unui blog în activitățile de matematică, de 
la 1 (inutile) la 10 (cele mai folositoare): 

  explicația conceptului/glosar
  postare notițelor clasei
  încorporarea prezentărilor sau a altor resurse ale clasei 
  anunțuri
  exersarea problemei
  proiect colaborativ cu colegii sau alte școli
  studii de caz
  matematica în lumea reală
  “problema săptămânii”
  recapitulare

Câteva reguli pentru folosirea bloggurilor: 
• Nu posta niciodată date personale sau poze pe blog, nici măcar pe profi lul tău.
• Nu uita de legile dreptului de autor.
• Ține minte că postarea ta este publică, vizibilă pentru părinți și profesori și ea poate fi  

repostată.
• Alege din setări să moderezi comentariile înainte ca ele să fi e publicate.
• Gândește-te înainte să postezi, fi e că postezi pe blogul tău sau dai un comentariu!
• Învață cum să raportezi sau să blochezi utilizatori nedoriți.
• Nu împărtăși cu nimeni datele tale de contact.
• Dacă permiți altora să contribuie pe blogul tău, oferă-le drepturile potrivite pentru acest rol.
• Fii politicos atunci când oferi feedback, așa cum ai face-o în clasă. Dă feedback util și 

corect.
• Dacă vezi ceva nepotrivit pe ecranul tău, spune-le profesorilor sau părinților tăi imediat.

2) Activitate: Lucrați în echipe pentru a găsi mai multe reguli și notați-le pe o coală. 
Alegeți 10 cele mai utile reguli și creați Decalogul Bloggerului.

Bloguri și Pagini wiki în matematică Fișa de lucru 3.3 
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Facebook-ul şi activităţile de matematicăFişa de lucru 3.4 

Capitolul 3:  Participarea pe internet
Plan de lecţie:   Să învăţăm matematică 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, România

Activitatea 1: Să presupunem că, potrivit statisticilor, distribuţia utilizatorilor de Face-
book pe grupe de vârstă este următoarea. Creaţi o diagramă radială pe baza acestor 
date!

Grupa de vârstă Procentaj
13-17 14,8%
18-24 32,3%
25-34 26,6%
35-44 13,2%
44-54 7,2%
55-64 3,5%
64+ 2,4%

Activitatea 2: Răspundeţi la următoarele întrebări:  
Cât de des vă verifi caţi fl uxul de noutăţi Facebook?

Cum folosiţi Facebook? Sugestii: sesiuni de chat, public fotografi i, păstrez legăturii cu priete-
nii, public informaţii despre evenimente majore din viaţa mea, încarc fotografi i, jocuri etc.

Enumeraţi cinci informaţii personale care nu ar trebui făcute publice pe profi lul vostru.
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Aţi folosit vreodată Facebook pentru activităţi şcolare?

Credeţi că ar putea fi  util în acest sens? Cum?

Alegeţi, din această listă, cele mai bune trei idei de utilizare a Facebook-ului în activităţile de 
matematică: 
• un grup al clasei prin intermediul căruia se transmit informaţii şi teme
• programarea de evenimente
• activitate în grupuri
• publicarea de anunţuri pentru elevii care au lipsit
• distribuirea de materiale multimedia
• implicarea elevilor mai tăcuţi, mai rezervaţi
• mementouri, anunţuri, termene-limită iminente
• utilizarea aplicaţiilor educaţionale
• facilitarea relaţiilor dintre elevi 
• colaborarea cu alte şcoli
• realizarea de sondaje.

Cunoaşteţi pagini de Facebook axate pe matematică?

Elaboraţi, lucrând în echipe de câte patru sau cinci membri, reguli de bună purtare şi siguranţă 
online pentru un grup Facebook de matematică.
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Unde se ascunde adevărul?Fişa de lucru 4.1 

Capitolul 4: Conturează-ţi identitatea
Plan de lecţie: Identitatea mea (reală)**
Autor: Martina Kupilíková, Cehia

Pentru a vă înţelege mai bine propria identitate, completaţi tabelele de mai jos în mod indivi-
dual. 

Cine sunt eu (offl ine)? Cine sunt eu (offl ine)? Cine sunt eu (offl ine)?

Prietenos Prietenos Prietenos

Amabil Amabil Amabil

Decent Decent Decent

Curajos Curajos Curajos

Rău Rău Rău

Răzbunător Răzbunător Răzbunător

Conştiincios Conştiincios Conştiincios

În tabelul următor, enumeraţi cinci trăsături personale. 

Cine sunt eu (offl ine)? Cine sunt eu (offl ine)? Cine sunt eu (offl ine)?

Acum, lucraţi cu unul sau doi colegi şi discutaţi răspunsurile date. Vă cunoaşteţi chiar aşa de 
bine cum credeaţi? Sunteţi mai aproape de persoana care doriţi să fi ţi în mediul online sau 
offl ine?
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Michael Jackson “Privacy”Fișa de lucru 5.1 

Capitolul 5:  Intimitatea, bunul meu cel mai de preţ
Plan de lecție: Michael Jackson “Privacy”
Autor: Miguela Fernandes, Portugalia

 
Care este mesajul acestei melodii?  

Explicați cum se leagă mesajul melodiei de Internet? 

Oferiți exemple de situații din viața reală asemănătoare celor din melodie. 
“Acum ea nu mai primește o a doua șansă, e doar ridiculizată și hărțuită 
Te rog spune-mi de ce
Aceasta este o lecție de reținut, respectul nu este dat, el este câștigat
Nu-mi mai atacați în mod răutăcios integritatea”
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Fișa de lucru 6.1 

Capitolul 6: Artistul din tine
Plan de lecție: RAP-IT-UP**
Autor: Angela Capezzuto, Italia

 
Recomandare: Elevii ar trebui să lucreze în grupuri, dar fi ecare va trebui să îndeplinească 
sarcinile din această fi șă de lucru pentru a fi  notați de către profesor!

Partea 1: 
Ești pirat?
Încălcarea drepturi-
lor de autor.

Nu este tot timpul ușor să înțelegi atunci când un material este protejat de 
drepturile de autor și cum acesta poate fi  folosit într-o manieră legală.

Testează-ți cunoștințele cu privire la următoarele – sunt acestea încălcări 
ale drepturilor de autor?

 Da  Nu
Să asculţi melodii online, puse la dispoziţie de servicii care au acorduri cu deţină-
torii drepturilor de autor. (ex. Spotify)

 Da  Nu
Încărcarea pe Internet a unei imagini faimoase (cu sau fără a menționa autorul).

 Da  Nu
Descărcarea din iTunes.

 Da  Nu
Încărcarea pe internet a unui clip video de la un concert, deși pe bilet este men-
ționat faptul că este interzisă înregistrarea.

 Da  Nu
Publicarea unui citat de pe blogul altcuiva pe propriul tău blog, menționând adre-
sa blogului inițial, dar fără să ceri permisiunea persoanei.

 Da  Nu
Vizionarea unui clip pe care altcineva l-a înregistrat la un eveniment, unde era 
specifi cat faptul că înregistrarea este interzisă.

 Da  Nu
Încărcarea pe Internet a unei poze făcute de tine la un concert, deși pe bilet era 
menționat faptul că este interzisă înregistrarea.

 Da  Nu
Încărcarea unor versuri/acorduri de chitară faimoase pe un website personal sau 
pe o rețea socială.

 Da  Nu
Încărcarea pe Internet de fotografi i cu vedete făcute de tine într-un spațiu public.

 Da  Nu
Repostarea unui articol întreg, menționând autorul și incluzând un link (cu per-
misiune).

După ce ai terminat, verifi că-ți răspunsurile la www.webwewant.eu (pagina 
43). Împărtășește rezultatele tale cu sala de clasă.  
Ce înseamnă aceste rezultate pentru tine?

RAP-IT-UP
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Partea a 2-a: 
Pot alții să facă 
tot ce își doresc 
cu creațiile tale? 
Încărcarea materia-
lului tău.

Ce tip de materiale încarci pe internet, și cum te simți cu privire la faptul că alții 
pot face orice cu materialul tău creativ?

Materialul încărcat:

Ce te deranjează: 

Partea a 3-a: 
Cum și cât de 
mult consideri 
că îți poți prote-
ja materialele? 
Websitul Creative 
Commons

Accesează websitul Creative Commons la adresa http://creativecommons.org/
licences și răspunde la întrebările despre semnifi cația fi ecărui logo cu privire la 
ce este permis cu un anume material. Ce îți este permis să faci cu materialele 
publicate cu următoarele logo-uri (folosește propriile cuvinte – nu folosi tehnica 
„copy-paste”!)?

 

Ce websituri cu conținut fără copyright pe care l-ați 
putea folosi sunt oferite de situl Creative Commons?
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Partea a 4-a: 
Sarcina
(p.1) 

Ascultă explicația profesorului cu privire la situația pentru care trebuie să produci 
materialul. (El/Ea îți va explica situația cu care te confrunți.) 
Împreună cu partenerii tăi, decide:

a. Țara ta adoptivă (alege din lista furnizată de către profesorul tău)

b. Acum, începând cu prima literă și progresând gradual până la ultima literă a nu-
melui țării tale adoptive, notează substantive sau verbe care descriu țara și care 
încep cu literele pe care le cauți:

Prima literă A doua literă A treia literă A patra literă A cincea 
literă

A șasea 
literă

Sursa ta poate fi  www.wordreference.com dacă ai acces la Internet sau orice alt 
dicționar bilingv bun. Până la urmă, n-ai nevoie de cuvinte difi cile sau de neînțe-
les! 

c. Dacă elevul/elevii să recite poemul direct SAU să facă o prezentare cu înregis-
trarea pe fundal. Notează-ți alegerea:

d. Scrie pe o coală de hartie poemul pe care l-ați creat împreună, cine va fi  per-
soana responsabilă de a recita și cine va înregistra.
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SAU
Scrie pe o coală de hartie poemul pe care urmează să îl reciți peste prezentare 
(pentru un voice-over), care crează și prezintă fi ecare slide. 

Recunoște de unde vin imaginile/muzica sau alte resurse online pe care 
le folosești:

e. Licența C.C. care se potrivește cel mai bine reclamei tale promoționale. 
Notează
motivul/motivele pentru care ai ales această licență.
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Fişa de lucru 6.2 Toţi artiştii sunt

Capitolul 6:  Artistul din tine
! Plan de lecţie: Artistul din tine! **
Autor: Frans Nieuwenhuyzen, Olanda

Săptămâna trecută mă uitam la nişte videoclipuri pe Youtube când am dat peste un 
tânăr artist fenomenal. Bătea la baterie ca un adevărat profesionist. Nu-ţi vine să 
crezi! Trebuie să-l vezi. Verifi că. Îl cheamă Avery Molek. E cel mai bun artist pe care 
l-am văzut vreodată! 

Iată un exemplu de conversaţie pe care aţi fi  putut s-o purtaţi săptămâna trecută sau chiar în 
dimineaţa aceasta. Poate că aţi şi verifi cat pe telefon sau calculator dacă este vorba de un 
nume real (chiar vă rog!). Vorbiţi des despre artişti? Cunoaşteţi vreun artist? Daţi câteva exem-
ple de artişti pe care-i cunoaşteţi sau de care aţi auzit şi precizaţi ce fel de artişti sunt. 

Nume:      Tip de artist:

Poate că numele artiştilor menţionaţi sunt cunoscute la nivel mondial. Cunoaşteţi şi artişti de 
pe plan local? Menţionaţi-le numele. Ce fel de artişti sunt?

Nume:      Tip de artist:

Întotdeauna este o plăcere să-i priveşti pe artişti. Dar care este explicaţia acestui fapt? 

Majoritatea artiştilor pe care-i cunoaşteţi sunt deosebiţi. Au un talent sau un dar aparte. Sunt 
foarte norocoşi din acest punct de vedere. Aţi visat vreodată să aveţi un astfel de dar special? 
Ce fel de artist aţi vrea să fi ţi?

Pe internet găsiţi foarte multe informaţii despre artistul vostru preferat. În perechi, realizaţi un 
colaj despre artistul vostru preferat. Puteţi apela la telefonul inteligent sau puteţi crea o pre-
zentare pe calculator. 
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Dacă vă folosiţi telefonul inteligent, puteţi apela la aplicaţia 

Pic Collage. (http://pic-collage.com/) 

Dacă folosiţi calculatorul, puteţi apela la PowerPoint, Google Presentation, Prezi sau Animoto. 
Căutaţi-le pe internet. 
După ce aţi terminat colajele, prezentaţi-le altei echipe. 

Gândiţi-vă la cuvântul „artist” pentru o clipă. Aţi scris foarte multe despre artişti. Vă propunem 
o serie de cuvinte despre „artişti”. Alcătuiţi una sau două propoziţii cu cuvintele de aici.

 creează  tehnică  joacă noroc interpretează 
 munceşte învaţă talent abilităţi hobb

Prezentaţi-vă propoziţia unui grup de patru elevi! 
Căutaţi „cum să devii artist” pe internet. Scrieţi cel puţin patru lucruri pe care le-aţi afl at despre 
„cum să devii artist”.

Informaţii:
Când folosiţi imagini, fi lme sau sunete, asiguraţi-vă că sursa respectivului conţinut este legală 
şi că aveţi dreptul să-l folosiţi în colajul vostru. Când căutaţi imagini cu ajutorul Google, folosiţi 
instrumentele de căutare şi accesaţi opţiunea „Drepturi de utilizare”. Selectaţi simbolul adec-
vat din meniu! Acum ştiţi că informaţiile voastre sunt legale. 
Ce este un artist? 

Artistul este, de asemenea, cineva care creează lucruri. Prin urmare, nu este neapărat ne-
voie să cânţi la pian ca să fi i artist. Cum poate fi  artist un brutar? Dar un grădinar? Dar un 
programator de jocuri?
Brutar: 
Grădinar: 
Programator de jocuri: 
Ce-aţi zice să vă gândiţi la una sau două meserii care v-ar face plăcere şi care v-ar oferi ocazia 
să fi ţi şi artist? Daţi câteva exemple!
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Când îţi place să faci muzică, fi lme sau fotografi i, este foarte uşor să-ţi distribui creaţiile. Lucrurile 
pe care le creezi îţi aparţin. Pe internet este foarte uşor să distribui lucruri pe care nu le-ai creat. 
Merită să ne gândim la acest aspect.. Accesaţi site-ul Web We Want şi descărcaţi manualul. Des-
chideţi la capitolul 6, citiţi toate textele şi rezolvaţi toate exerciţiile. 

Acum că ştiţi totul despre drepturile de autor şi de proprietate, puteţi răspunde la aceste întrebări:
1. Care dintre următoarele acţiuni sunt ilegale?

a. Să asculţi melodii online, puse la dispoziţie de servicii care au acorduri cu deţinătorii 
drepturilor de autor.

b. Să descarci de pe iTunes.
c. Să urmăreşti un fi lmuleţ înregistrat de altcineva la un concert, deşi se ştia că înregis-

trările sunt interzise.
d. Să asculţi sau să descarci melodii online, puse la dispoziţie de servicii care nu au acor-

duri cu deţinătorii drepturilor de autor.

2. Este ilegal să republici un articol integral dacă menţioneţi autorul şi menţioneţi adresa origi-
nalului, fără însă a cere permisiunea persoanei?

Şi tu eşti artist? 
Cum ai descrie artistul din tine? Ai afl at multe despre artişti. Acum trebuie să te lămuriţi ce fel de 
artist eşti. Eşti muzician, dansator sau actor dramatic sau îţi place să faci fotografi i, să pictezi sau 
să sculptezi? Eşti priceput la echitaţie, gastronomie, programare?

Menţionează o parte din talentele cu care eşti înzestrat. Nu trebuie să fi i cel mai bun! Contezi 
doar tu!

Realizaţi un „fi lm-autoportret” sau o prezentare despre talentul tău artistic. 
Pentru fi lm, poţi folosi telefonul mobil (dacă deţii unul) sau o cameră video. Realizează un 
scurt videoclip despre tine, artistul. Nu uita: nu trebuie să cânţi la pian. Este la fel de bine dacă 
eşti un artist al sportului. Nu uita să te fi lmezi demonstrându-ţi talentul! 

Încarcă fi lmul pe YouTube şi etichetează-l cu „artistinme”. Foloseşte una dintre coloanele so-
nore YouTube pentru a adăuga muzică fi lmului tău. 

Pentru realizarea prezentării, poţi folosi unul dintre programele menţionate mai sus.

Lista imaginilor şi adreselor de internet:
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/3989/JPortugall_icon_microphone.png (Nu necesită înscriere)
https://openclipart.org/detail/25595/Brush-by-Andy (Nu necesită înscriere) 
http://pixabay.com/nl/youtube-multimedia-media-buis-344105/  (Nu necesită înscriere)
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Austria www.saferinternet.at 
Belgia www.clicksafe.be 
Bulgaria www.safenet.bg 
Cipru www.cyberethics.info 
Cehia www.saferinternet.cz 
Estonia www.targaltinternetis.ee 
Danemarca www.medieraadet.dk 
Finlanda www.meku.fi /fi sic 
Franţa www.internetsanscrainte.fr 
Germania www.klicksafe.de 
Grecia www.saferinternet.gr 
Ungaria www.saferinternet.hu 
Islanda www.saft.is 
Irlanda www.webwise.ie 
Italia www.saferinternet.it 

Letonia www.drossinternets.lv
Lituania www.draugiskasinternetas.lt
Luxemburg www.bee-secure.lu
Malta www.besmartonline.org.mt
Olanda www.veiliginternetten.nl
Norvegia www.medietilsynet.no 
Polonia www.saferinternet.pl
Portugalia www.internetsegura.pt
România www.sigur.info 
Rusia www.nedopusti.ru
Slovacia www.zodpovedne.sk
Slovenia www.safe.si
Suedia www.medieradet.se 
Regatul Unit www.saferinternet.org.uk
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