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CAPITOLUL 1. 

CARACTERISTICILE EREI DIGITALE 

MODULUL A. 
TEHNOLOGIA DIGITALĂ 

DIGITAL 

Conform definiției (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital), Digitalul se referă de obicei la 

ceva care utilizează cifre, în special cifre binare. Dacă folosim metodologia digitală, 

transferăm, „traducem” totul în limbajul numerelor și toate procesele sunt făcute ca și 

cum ar fi procese matematice. „Digital” este un adjectiv care poate fi folosit în multe 

noțiuni diferite, cum ar fi: 

• Date digitale, date discrete, reprezentate de obicei folosind numere binare 

• Medii digitale, medii stocate ca date digitale 

• Radio digital, care utilizează tehnologia digitală pentru a transmite sau a primi 

• Televiziune digitală, sisteme de televiziune care difuzează utilizând semnale 

digitale 

• Semnal digital (electronică), semnale formate dintr-un set discret de forme de 

undă, mai degrabă decât domenii continue 

• Semnal digital (procesare semnal), semnale analogice eșantionate 

reprezentate ca o succesiune de valori digitale (ibid.) 

În același mod, electronica digitală reprezintă circuitele electronice care funcționează 

utilizând semnale digitale. (ibid.) 

De ce folosim metode digitale? 

Deoarece sunt mult-mult mai exacte, mai ales dacă folosim un sistem binar: un sistem 

în care există cifre, doar două numere: 0 și 1. În diferență de metodologia „analogică” 

în care tratăm valorile așa cum sunt și măsurarea ( și astfel, calculul cu ele) nu este 

niciodată precis, caracteristicile binare sunt tratate în electronică absolut simplu: dacă 

există curent, valoarea este 1; dacă nu există, valoarea este 0. (Este ca un întrerupător 

electric: dacă aprindem lumina, lumina este aprinsă; când ne stingem, lumina dispare. 
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Nu trebuie să măsurăm, cât de multă lumină este aprins, afirmăm pur și simplu: „lumina 

este aprinsă” sau „lumina este stinsă”. Și într-adevăr, sistemele digitale constau în 

parcă zilioane de comutatoare. 

Care sunt dezavantajele metodologiei digitale? 

• Viața noastră din jurul nostru nu este digitală, nu constă doar din cifre. Mașina 

rulează mai repede dacă împingem accelerația și dăm mai mult combustibil. Un 

difuzor sună laudat dacă curg mai mari prin el. Adică, trebuie să transferăm, să 

traducem lumea noastră în digital sau de la digital la „normal”, ceea ce se 

numește analog. Astfel de transformări se fac prin „convertoare D / A și A / D”. 

(D / A înseamnă „de la digital la analog” și A / D - „de la analog la digital”.) Adică 

trebuie implementate câteva soluții suplimentare pentru a funcționa într-un 

sistem digital. 

• Dacă folosim metodologia digitală, este posibil să avem nevoie de mai mult 

(uneori mult mai mult) spațiu pentru a ne ocupa, pentru a stoca date digitale. 

este mai ales atunci când folosim sistemul binar: un număr din sistemul nostru 

zecimal poate fi descris cu un număr / cifră (să zicem, 9) în timp ce este 1001 

(adică, patru numere / cifre) în sistemul binar. 

Numărul de bază al sistemului nostru numeric este arbitrar, putem alege orice număr 

- piulița doar 10 sau 2. De fapt, există un așa-numit sistem „hexazecimal” în electronică 

pentru - aici, folosim șaisprezece semne (cifre) diferite pentru denotați un număr. Prin 

urmare, într-un sistem hexazecimal, este nevoie de mai puține cifre pentru a indica un 

număr decât în sistemul nostru zecimal obișnuit.) Dar din motive de precizie, sistemul 

binar a dobândit o acceptare și o utilizare absolut generale. 

Primul dezavantaj nu poate fi anulat: trebuie să folosim convertoare. Există o mulțime 

de soluții pentru această sarcină în microelectronică; am putea spune „există o soluție 

pentru orice în microelectronică”. Acele convertoare D / A și A / D sunt ca orice alt 

circuit integrat. 
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A D/A converter (DAC) 

(source: https://www.rohm.com/electronics-basics/ad-da-converters/what-are-ad-da- 

converters) 

A Wolfson Microelectronics-made A/D converter in a circuit. 

(source:https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to- 

digital_converter#/media/File:WM_WM8775SEDS-AB.jpg) 

Microelectronica a oferit soluție și celui de-al doilea dezavantaj. În sistemul binar, sunt 

necesare mai multe cifre pentru a indica un număr și, prin urmare, mult mai mult spațiu 

pentru a-l gestiona (faceți procese matematice cu ele, depozitați-le) - dar cu 

dimensiunea (distanțele) în continuă scădere în microelectronică, volume extrem de 

mari de numere digitale pot fi stocate. (Doar ca exemplu: într-un singur microprocesor 

astăzi cu o suprafață mai mică de un cm2, pot fi plasate mai mult de un miliard de 

tranzistoare.) Prin urmare, cantitatea de capacitate digitală a crescut imens 

Anterior, datele erau stocate în forma lor originală, în analog; (ca pe un magnetofon) 

- astăzi, majoritatea covârșitoare a capacității de stocare a datelor este digitală. (În 

2002, sumele lor erau egale și de atunci, stocarea digitală a crescut. Prin urmare, 

numim 2002 „începutul erei digitale”. 
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REVOLUȚIA DIGITALĂ 

Conform Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution), Revoluția 

digitală, cunoscută și sub numele de a treia revoluție industrială, este trecerea de la 

tehnologia electronică mecanică și analogică la electronica digitală care a început de 

la sfârșitul anilor 1950 până la sfârșitul anilor 1970, cu adoptarea și proliferarea 

computerelor digitale și păstrarea înregistrărilor digitale, care continuă până în prezent. 

[1] Implicit, termenul se referă, de asemenea, la schimbările radicale aduse de 

tehnologia digitală de calcul și comunicare în timpul (și după) a doua jumătate a 

secolului XX. Analog cu Revoluția Agricolă și Revoluția Industrială, Revoluția Digitală 

a marcat începutul erei informaționale. 

Esențialul acestei revoluții este producția în masă și utilizarea pe scară largă a 

circuitelor logice digitale și a tehnologiilor sale derivate, inclusiv computerul, telefonul 

celular digital și internetul. Aceste inovații tehnologice au transformat tehnicile 

tradiționale de producție și de afaceri. 

Revoluția digitală este schimbarea tehnicii digitale. Este dificil să se numească o dată 

exactă când s-a întâmplat; poate fi luat în considerare oriunde în ultimii 50 de ani. În 

această privință, anul 2002 menționat mai sus este o dată critică. Acum, mai mult de 

99% din capacitatea de stocare a datelor din lume este digitală. 

Exemple de spații de stocare foarte mari: 

Dezvoltarea microelectronicii (și mai ales a variantei sale chiar mai dense, 

nanotehnologia) a făcut posibilă fabricarea unor cantități incredibil de mari de 

capacitate de stocare a datelor. Așa cum este prezentat în 

https://www.google.com/search?q=world%27s+data+storage+capacity+in+2020 

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjk9v_rkIfgAhVBiSwKHR1aCh4Q 

7Al6BAgDEA0&biw=1694&bih=913#imgrc=nCUHuhUKChWFgM 
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Capacitatea de stocare a datelor prezentă și așteptată în lume 

Doar pentru a compara acele volume de stocare a datelor, 

• 1 KB = o poveste foarte scurtă; 

• 1 MB este un mic roman; 5 MB pot conține toate lucrările lui Shakespeare; 

• 1 GB reprezintă 10 metri de cărți raftate; 

• 5 EB poate conține toate cuvintele rostite vreodată în lume; 

S-ar putea crede că o astfel de cantitate de stocare a datelor este mai mult decât 

suficientă. Nu; cifrele estimate ale cererii depășesc oferta în fiecare an: (albastru - 

cerere; negru - disponibil) 

Tehnica digitală și soluțiile digitale deschid o cantitate incredibilă de soluții noi. 

Nu este de mirare că elevii din Era Digitală vor avea o lume total diferită în față. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Electronica este un circuit electric simplu format din mai multe componente. Când 

acel circuit este realizat într-un singur cristal și are o dimensiune foarte mică, îl numim 

microelectronică. Când acele dimensiuni (distanțe) scad până la domeniul nanometric 

(1 mm = 1 milion de nanometri), numim astfel de soluții și circuite nanoelectronice. 

2. Digital înseamnă când caracterizăm totul prin numere. (cifre) 

3. Deoarece sistemul binar are doar două cifre: 0 și 1 și este ușor de realizat și detectat, 

ca un comutator: 0 - fără lumină (oprită) și 1 - lumina este aprinsă (pornită). 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1 ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este revoluția industrială? 

A. Când agricultura a început o revoluție. 

b. Când industria a început o revoluție. 

c. Când industria a început să se dezvolte foarte repede. 

d. Când industria a început să se dezvolte mult mai lent. 

e. Când agricultura a început să crească foarte repede. 
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2. Ce este societatea informațională? 

A. Când s-a născut informația. 

b. Când citim un ziar. 

c. când informația nu mai este importantă în societate. 

d. Când informația a devenit foarte importantă în economie și societate. 

e. Când economia a început să fie importantă în informație. 

3. Cum a fost dezvoltarea microelectronicii? 

A. a început în secolul 19. 

b. a început cu inventarea tranzistorului și ulterior a circuitelor integrate. 

c. a început când circuitele integrate au devenit prea mari. 

d. a început cu dezvoltarea nanoelectronicii. 

e. microelectronica nu s-a dezvoltat. 

4. De ce sunt mai bune soluțiile digitale? 

A. nu sunt mai buni. 

b. nu există soluții digitale. 

c. pentru că putem conta cu degetele. 

d. deoarece soluțiile digitale sunt mai ecologice. 

e. deoarece soluțiile digitale sunt mult mai exacte. 

5. Ce este „Era digitală”? 

a. zilele noastre; ultimul deceniu când soluțiile digitale au devenit 

copleșitoare. 

b. este secolul trecut când am numărat cu degetele. 
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c. este 2019 de când se numește Digital. 

d. Sunt următorii douăzeci de ani. 

e. nu avem o „Era digitală”. 

6. Cine sunt „cetățenii digitali”? 

A. grecii antici 

b. cetățenii Digitaliei. 

c. cetățenii de astăzi; mai ales generația tânără. 

d. cei care urmează să se nască după 2020. 

e. Nu există cetățeni digitali. 

7. Ce este un circuit integrat? 

A. care conține un tranzistor. 

b. care nu conțin deloc tranzistori. 

c. care se mișcă în cercuri. 

d. care sunt sisteme electronice complexe constând din multe componente 

electronice. 

e. care sunt sisteme electronice complexe care conțin transformatoare. 

8. Ce este fabricarea de cipuri? 

A. producerea de cip de siliciu. Este prima fază a producției 

microelectronice. 

b. producerea unui tranzistor; este ultima fază a producției microelectronice. 

c. producem un cip după ce tranzistorul este gata. 

d. este ceea ce facem din cartofi. 
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e. încă nu putem produce cipuri. 

9. De ce numim microelectronică microelectronică? 

A. deoarece este folosit în electronică. 

b. deoarece este alcătuit din jetoane. 

c. deoarece este foarte complex. 

d. pentru că nu le putem folosi. 

e. deoarece distanțele sunt microni în ea. 

10. Ce este nanoelectronica? 

A. componente electronice cu distanțe ale gamei de nanometri. 

b. nu avem nanoelectronică. 

c. când micronii sunt prea fierbinți, realizăm dispozitive nanoelectronice 

d. sunt dispozitive electronice pe care este scris „nano”. 

e. este un grup de nouă dispozitive microelectronice. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/FALS 

1. Revoluția industrială a început în secolul 20. ADEVARAT FALS 

2. Revoluția industrială este atunci când agricultura a început să se dezvolte 

rapid. ADEVARAT FALS 

3. Informația este ceea ce este important pentru noi să ne orientăm. ADEVARAT 

FALS 

4. Societatea informațională atunci când informația a devenit extrem de 

importantă și în economie. ADEVARAT FALS 

5. Microelectronica este un dispozitiv electronic cu dimensiuni și distanțe foarte 

mici. ADEVARAT FALS 
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6. Circuit integrat care face mișcări în cercuri. ADEVARAT FALS 

7. Soluțiile digitale sunt atunci când totul este caracterizat prin numere. 

ADEVARAT FALS 

8. Soluțiile digitale sunt mai bune, deoarece sunt mai ecologice. ADEVARAT 

FALS 

9. Unul dintre cele mai importante procese din domeniul electronicii din zilele 

noastre este prelucrarea datelor. ADEVARAT FALS 

10. Dispozitivele de stocare a datelor se numesc memorii. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este manufacturarea? (Când maeștrii lucrează manual) 

2. Ce este industria mașinilor? (când se folosesc și se produc și multe mașini) 

3. Ce este societatea informațională? (o societate în care informația joacă un rol 

crucial în societate și în economie) 

4. Ce este „digital” (când totul este caracterizat prin numere) 

5. De ce sunt bune soluțiile digitale? (pentru că este mult mai precis) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Datele digitale sunt ... (cele care se caracterizează prin numere) 

2. Era digitală a început…. (când soluțiile digitale au devenit majoritare) 

3. Depozitarea digitală este ... (când datele sunt stocate în memorii în formă 

digitală) 

4. Microelectronica este ... (când dispozitivele electronice sunt caracterizate de 

distanțe foarte mici - microni) 

5. Fabricarea cipurilor este ... (prima), ansamblul este .... (al doilea) și testarea 

este ... (al treilea) mare pas în microelectronică. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

„digital” și „soluție digitală”. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca 

profesorul să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Tehnica digitală este de o importanță generală în viață: elevii ar trebui să 

înțeleagă pe deplin că orice fac și își folosesc telefonul mobil sau computerul, 

se bazează pe soluții digitale. Trăim într-o eră digitală. 

4. Înțelegerea noțiunii „digitalizare” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie conștienți de ceea ce înseamnă „digital” și 

ce consecințe are. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. 

Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 
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6.1. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 

5 ... 10 minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

a. Ce este o soluție digitală? Caracteristicile și caracteristicile sale. 

b. De ce folosim soluții digitale? 

c. Cum se face tranzitul de la sistemul zecimal la binar și înapoi? 

6.2. Dezbateri sau brainstorming asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

a. De ce folosim sistemul digital? 

b. De ce este atât de importantă microelectronica? 

c. De ce copiii sunt numiți „cetățeni digitali”? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți 

cu privire la reguli și proceduri în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, 

consultați https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind- 

blowing-content-brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare mai inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16- 

innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 
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Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele nr. 2 și 16. sunt menționate pentru discuții scurte, iar rezumatul 

discuției și răspunsurile scurte corecte la aceste diapozitive se află pe 

următoarele diapozitive: nr. 3. și 17-19. respectiv. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, 

prin urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică 

poate deveni foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor 

este reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate 

pe teme este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă 

ideea (conceptul) adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări YouTube: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=8dG1FQntd5g (Boolean algebra, 5’45”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=2xXErGeeb_Q&list=PLlqjnBcbd7ufgeyg 

WBWivubSDYRFAgdxY&index=5 (Digital electronics; 6’37”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=btgAUdbj85E (Analog vs digital; 5’30”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0 (Google data centre, 

5’27”) 
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e. https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI (How a CPU is made; 

10’15”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=WxJKXGugfh8 (Digital and analog; 

4’01”) 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 
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6. Profesorii sunt încurajați să folosească extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 

27 
 

 
  



 

PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul TEHNOLOGIE DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „digital”; 

• care este importanța microelectronicii și a nanoelectronicii; 

• care este importanța procesării datelor; 

• modul în care tehnologia digitală și internet se corelează. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • informatică 

 • electronică, microelectronică, nanoelectronică 

 • tehnica calculatoarelor 

PARTEA A II-A: Demersul didactic 

Activitatea întâi: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

Ce este „digital”? 

Ce este microelectronica? 

Ce sunt informațiile? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este „digital” și care sunt caracteristicile acestuia. 

Interacțiune: P-S, S-P, 

28 
 

 
  



 

Timp alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Ce crezi: ce este societatea informațională? 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii își scriu propriile opinii și explicații pentru întrebare, iar profesorul își 

evaluează presupunerile. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul să poată vorbi și despre 

importanța învățării limbii engleze. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: Ce este digitalul și ce este analog și de ce sunt atât de importante? 

Procedură: 

Elevii discută întrebarea; poate fi, de asemenea, sub forma unei furtuni cerebrale. 

Profesorul vorbește despre motivele importanței. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: Discuție despre apariția erei digitale 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: digalizarea, stocarea datelor digitale, caracteristicile erei digitale 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 
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Evaluarea muncii la clasă 

Timp alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. 

Dacă profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul 

în două ore de curs. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital 

https://www.rohm.com/electronics-basics/ad-da-converters/what-are-ad-da- 

converters 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution 

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-15/why-digital/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_storage 

https://www.dataversity.net/brief-history-data-storage/ 

https://www.frontierinternet.com/gateway/data-storage-timeline/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Punched_card 

https://www.quora.com/Can-analog-signals-be-stored-in-a-memory-If-not-why 

https://www.cnsnevada.com/what-is-the-memory-capacity-of-a-human-brain/ 

https://www.scientificamerican.com/article/new-estimate-boosts-the-human-brain-s- 

memory-capacity-10-fold/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte ) 
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MODULUL B. 
INFORMAȚII ȘI COMUNICARE ÎN ERA DIGITALĂ 

INFORMAȚIA 

Informația este orice care ne informează despre starea și schimbările din lumea care 

ne înconjoară, în apropierea noastră de mediu mai larg. Informațiile trebuie să fie noi, 

relevante și utile, altfel nu reprezintă o informație pentru noi. Acest criteriu înseamnă 

că o informație pentru cineva nu este neapărat o informație pentru altcineva. Mai mult, 

o informație foarte valoroasă pentru cineva nu este neapărat la fel de valoroasă pentru 

altcineva. Semnalele se apropie de noi prin toate simțurile noastre: ochi, urechi, nas, 

piele, gust. În consecință, dacă organul nostru receptor relevant nu funcționează, 

informațiile - chiar dacă sunt disponibile - nu se pot dovedi a fi informații. Semnalul 

unei locomotive nu este o informație despre abordarea sa către o persoană surdă. 

Informația este vitală pentru viața noastră. Trăim într-o interacțiune constantă cu 

mediul nostru și ne orientăm în el după informațiile pe care le primim despre 

interacțiunea persoană-mediu. Fără informații, omenirea nu poate supraviețui. Numim 

un operator de informații „mediu” (lat.; = Instrument); la plural - „media”. 

Informația poate fi orice semnal al mediului nostru - de fapt, orice modificare a acestuia. 

Dacă temperatura exterioară scade, este un semn pentru noi să luăm o haină. Dacă 

vedem că plouă, este o informație pentru noi să luăm o umbrelă cu noi. Dacă auzim 

lătratul câinelui, presupunem că cineva vine să ne viziteze. Nicio informație nu este 

moarte; moartea informatorului și, de asemenea, pentru receptor. 
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Într-un anumit sens, putem generaliza ca informație orice schimb de semnal între 

oricare doi sau mai mulți parteneri, nu neapărat creaturi vii: în sens general putem 

defini că forța unui magnet este o informație pentru o bucată de oțel „se apropie” . Cu 

toate acestea, informațiile sunt de obicei înțelese între un obiect viu și împrejurimile 

acestuia. (Un exemplu binecunoscut al modului în care floarea-soarelui se întoarce 

după soare sau câte plante își închid florile când cade întunericul. Semnalele despre / 

de la / între animale sunt ușor de înțeles și ca informații - într-adevăr, câinele nostru 

poate „citi” față. 

Într-un sens mai restrâns - și obișnuit -, considerăm informațiile dintre mediu și o 

persoană. („Mediul” poate fi, desigur, și o altă persoană.) Ca mai sus, definim informații 

pentru noi ca fiind noi, relevante și utile. Cu cât putem primi și evalua în mod activ mai 

multe informații, cu atât cunoștințele noastre despre mediu sunt mai clare. 

În sine, un semnal nu este o informație înainte ca noi - vrând-nevoi - să o evaluăm. 

Poate fi un proces de evaluare activ, conștient, dar poate fi și un proces automat, când 

pur și simplu „luăm notă de el”. Creierul nostru evaluează tot ceea ce ne vine, chiar 

dacă ne dăm seama sau nu și dacă este cu adevărat important și relevant, îl 

recunoaștem activ ca pe o informație. Dacă nu este important, nu este nou, nu este 

relevant, adesea nu vine în conștiința noastră - este un mecanism natural de apărare 

împotriva masei de informații care ne vine în fiecare secundă. 
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Procesul de evaluare și eficacitatea evaluării depind în principal de expertiza noastră, 

experiența anterioară și cunoștințele actuale. Prin urmare, procesul de evaluare și 

eficacitatea acestuia sunt extrem de individuale și pot fi influențate - aceasta este baza 

motivației și, în cazuri mai grave, pentru manipulare. Procesul de evaluare poate fi 

influențat pentru a evalua un semnal dat așa cum dorim să evalueze cealaltă persoană. 

De aceea îi învățăm pe copiii noștri (și pe noi înșine) să evalueze informațiile cât mai 

bine și cu putință. 

Eficacitatea informației depinde și de cantitatea de informații. Evident, dacă suma este 

foarte mică, eficacitatea (adică cantitatea de informații recunoscute și valoroase) este, 

de asemenea, scăzută și eficacitatea crește odată cu cantitatea de informații primite. 

Cu toate acestea, atunci când cantitatea de informații care trebuie evaluată depășește 

anumite limite (cantitatea optimă), eficacitatea (și, astfel, cantitatea relativă de 

informații evaluate) începe să scadă - creierul nostru (capacitatea de evaluare) începe 

„să fie inundat”. Adică, nu avem nevoie de puține informații, nu avem nevoie de prea 

multe informații, avem nevoie de suficiente informații. 
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FLUXUL DE INFORMAȚII 

Semnalul informațional se propagă de la Expeditor la Receptor prin așa-numitul flux 

de informații. 

Se compune din mai multe părți: 

1. Codificare 

Este necesar să schimbați semnalul creat inițial într-un pachet de informații ușor de 

înțeles și transmisibil. Dacă expeditorul vorbește engleză și receptorul este francez, 

acest codator poate fi un traducător englez> francez. În plus, semnalul me va fi, de 

asemenea, transformat în semnale digitale (cifre), astfel încât să se propage prin 

canalul de comunicație fără distorsiuni. 

2. Canal de informare 

Poate fi orice: un fir electric, aer prin care se propagă undele radio sau vocea, cablu 

optic prin care se propagă semnalele optice etc. 

3. Decodare 

Sarcina sa este de a transforma semnalul în forma care este înțeleasă de receptor. 

Poate fi din nou un traducător sau un decodor D / A (vezi modulul de mai sus) sau 

orice altă unitate adecvată. 
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Precizia fluxului de informații este crucială. Dacă semnalul primit nu este ceea ce a 

fost destinat să fie trimis, apelăm la denaturarea informațiilor. În viața noastră de zi cu 

zi, o numim de obicei „neînțelegere”. 

Poate fi un rezultat sumar al următorilor factori: 

• greșeală originală la Expeditor: el / ea a vrut să trimită un mesaj, dar s-a întâmplat 

ceva; a fost „o alunecare de limbă”; informațiile trimise nu au fost cu adevărat cele pe 

care Expeditorul a vrut să le trimită. „O, nu am vrut să spun asta”. 

• greșeli de codare. Niciun programator, niciun traducător nu poate codifica informațiile 

care trebuie trimise perfect; unele distorsiuni rămân întotdeauna. 

• greșeli de canal de informații. Nici linia nu este perfectă; pot apărea tot felul de greșeli 

minore sau mai mari (distorsiuni). Aici, semnalele digitale sunt mult mai precise decât 

cele clasice, analogice; și acesta este motivul pentru care totul este digitalizat în zilele 

noastre; de aceea trăim într-o eră digitală. 

• greșeli de decodare. Ele pot fi similare cu greșelile de codare. 

• greșeală la receptor. Este posibil ca semnalul decodat să fi fost corect, dar receptorul 

„l-a înțeles în alt mod”. O distorsiune care se întâmplă foarte des. 

COMUNICAREA 

Există un moment foarte important în definiția de mai sus pentru alfabetizarea 

mediatică: se referă și la crearea de informații. Ca de obicei, receptorul informațiilor 

reacționează, de asemenea, cumva după evaluare - adică, o informație creează de 

obicei și un flux invers de informații. Dacă este unilateral, unidirecțional, îl numim 

informații; informația reciprocă față-verso se numește comunicare. Comunicarea este 

un schimb de informații. 

Conform definiției (https://en.wikipedia.org/wiki/Communication), Comunicarea (din 

latină communicare, adică „a împărtăși”) este actul de a transmite semnificații de la o 

entitate sau grup la alta prin utilizarea reciprocă. semnele, simbolurile și regulile 

semiotice înțelese. 
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Definiția de mai sus nu subliniază pe deplin dualitatea, mutualitatea schimbului de 

informații. Prin intermediul acelui flux bidirecțional de informații bidirecțional, se 

stabilește un flux de comunicare. 

FLUXUL DE COMUNICARE 

Fluxul de comunicare este acum capabil să demonstreze acuratețea fluxului de 

informații: feedback-ul oferă pur și simplu informații cu privire la modul în care 

informațiile anterioare au fost înțelese. Dacă este bine, totul este OK; dacă nu, 

partenerii clarifică și corectează neînțelegerea. 

COMUNICARE ȘI METACOMUNICAȚIE 

În paralel cu o comunicare umană, apare întotdeauna un al doilea canal de comunicare 

numit metacomunicație. Conform definiției (https://en.wikipedia.org/wiki/Meta- 

communication), meta-comunicarea este o comunicare secundară (inclusiv indicii 

indirecte) despre modul în care se intenționează interpretarea unei informații. Se 

bazează pe ideea că același mesaj însoțit de meta-comunicare diferită poate însemna 

ceva cu totul diferit, inclusiv opusul său, ca în ironie. Se mai numește „comunicare 

despre comunicare”. 

„Comunicarea despre comunicare” este o definiție de importanță critică. Comunicăm 

și, în același timp, adăugăm informații despre ceea ce comunicăm. Cu 

metacomunicația, fluxul de comunicare este modificat: 
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COMUNICAREA ÎN ERA DIGITALĂ 

Există două caracteristici principale ale prezentei comunicări: 

1. este în principal prin canale artificiale, electronice, digitale: e-mail-uri, Facebook, 

telefoane mobile, Internet. Așa cum am văzut mai sus, astfel de canale scad foarte 

mult cantitatea de metacomunicații, adică scad foarte mult șansele noastre de a 

verifica credibilitatea conținutului comunicat. Era digitală a deschis posibilități de 

înșelăciune, dezinformare, manipulare. 

2. Cantitatea de informații pe care o primim în fiecare secundă este cu mult mai mare 

decât cantitatea digerabilă; suntem cu mult peste punctul maxim pe curba de 

eficacitate a evaluării informațiilor. Pur și simplu suntem purtați pe „autostrada 

informației”. 

Din aceste motive, este imperativ să-i învățăm pe copiii noștri să fie alfabetizați în 

domeniul mass-media - în timp ce noi, adulții, nici profesorii nu suntem alfabetizați ... 

Alfabetizarea media este probabil cel mai important instrument pentru competența 

socială (civică) din Era digitală. 
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Așa cum s-a citat mai sus, alfabetizarea mediatică este capacitatea de a evalua în mod 

sobru și critic informațiile pe care le primim, în special prin intermediul canalelor mass- 

media. Nu avem metacomunicația care spune adevărul, dar avem diferite surse de 

mass-media care prezintă (și evaluează, comentează) același fapt din unghiuri diferite, 

oferindu-ne astfel un fel de „dispersie de puncte de vedere și interpretări”. Pe această 

bază, putem judeca ce să credem și ce nu și ce să controlăm, cum și unde. Trebuie 

să recunoaștem: comunicarea (informația) complet obiectivă a dispărut; singurul lucru 

este cât de aproape putem ajunge la adevăr. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Când cineva vorbește, el / ea presupune că conținutul informațiilor nu este 

cunoscut de ascultător; adică el / ea se află într-o poziție superioară, iar ascultătorul 

este în cea inferioară. Când ascultătorul răspunde, poziția se schimbă: acum 

vorbitorul (ascultătorul) ajunge în poziția superioară. Această poziție în schimbare 

continuă până când vorbește. 

2. Când spunem că ne pare rău, dar o spunem cu un zâmbet larg. Sau spunem cu o 

dispoziție foarte bună în timp ce plângem cu amărăciune. 
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3. De obicei, comunicarea electronică cu un prieten depășește de multe ori timpul în 

care vorbim direct cu el / ea. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este informația? 

A. informațiile sunt date despre lumea înconjurătoare 

b. informațiile sunt ceea ce simțim când este cald. 

c. informațiile nu există. 

d. informațiile sunt atunci când vorbim între noi 

e. informația este ceea ce nu am spus. 

2. Ce este comunicarea? 

A. este ceea ce spunem la radio. 

b. este ceea ce nu spunem nimănui. 
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c. este atunci când schimbăm informații cu partenerul nostru. 

d. este atunci când prietenul meu vorbește cu mine. 

e. este atunci când îi spun ceva prietenului meu. 

3. Ce este metacomunicația? 

A. este atunci când două metă comunică între ele. 

b. este atunci când doi copii mici vorbesc între ei. 

c. este când doi câini latră. 

d. este atunci când tăcem. 

e. sunt gesturi și alte semne care apar în paralel cu comunicarea noastră. 

4. De ce este atât de importantă metacomunicația? 

A. altfel nu înțelegem străinii. 

b. este comunicare despre comunicare; ne dezvăluie gândurile noastre 

reale. 

c. nu este deloc important. 

d. altfel nu înțelegem oamenii meta. 

e. altfel nu putem vedea culorile. 

5. Cum funcționează împreună comunicarea și metacomunicația? 

A. nu lucrează împreună. 

b. metacomunicația este pe primul loc; comunicare - după. 

c. comunicarea este pe primul loc, metacomunicarea - după. 

d. apar în același timp și putem judeca despre credibilitatea partenerului. 

e. metacomunicația nu există. 

6. Cum s-a schimbat comunicarea în era digitală? 

A. nu s-a schimbat. 

b. comunicarea a dispărut. 

c. deoarece comunicarea a devenit în mare parte digitală, se pierde multă 

metacomunicație. 

d. Era digitală a suprimat comunicarea. 

e. comunicarea este pierdută, metacomunicația a rămas. 
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7. Ce este alfabetizarea media? 

A. este să citești mult. 

b. este capacitatea de a număra. 

c. este înțelegerea limbilor străine. 

d. vorbește mult. 

e. este capacitatea de a evalua știrile media inteligent. 

8. Ce este motivația? 

A. convinge pe cineva să facă ceva. 

b. vorbeste cu cineva. 

c. ascultă pe cineva. 

d. cere cuiva să facă ceva. 

e. nu face nimic. 

9. Ce este manipularea? 

A. influențează pe cineva să acționeze în interesul manipulatorului. 

b. influențează pe cineva să acționeze în interesul celor manipulați. 

c. se învață cine vrea ce. 

d. cere să facă o favoare. 

e. este un ordin să faci ceva. 

10. Care este cel mai important organ de comunicare al nostru? 

A. ochii noștri. 

b. limba noastră. 

c. mainile noastre. 

d. degetele noastre. 

e. nasul nostru. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Informațiile sunt întotdeauna duble. ADEVARAT FALS 

2. Comunicarea nu este niciodată unilaterală. ADEVARAT FALS 

3. Metacomunicația este comunicarea cu meta. ADEVARAT FALS 

4. Comunicarea merge în paralel cu metacomunicația. ADEVARAT FALS 

5. Metacomunicația este comunicarea despre comunicare. ADEVARAT FALS 
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6. Metacomunicația relevă credibilitatea vorbitorului. ADEVARAT FALS 

7. Comunicarea digitală se face în principal prin electronică ... ADEVĂRAT - 

FALS 

8. în comunicarea digitală, cea mai mare parte a metacomunicațiilor este 

pierdută. ADEVARAT FALS 

9. Comunicarea digitală nu permite manipularea. ADEVARAT FALS 

10. Motivația este naturală și sinceră, manipularea este de obicei necinstită. 

ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este fluxul de informații? (este secvența de informații de la vorbitor la 

ascultător) 

2. Ce este comunicarea? (schimb de informații) 

3. Ce este metacomunicația? (diferite semne automate care însoțesc 

comunicarea) 

4. Ce se întâmplă cu metacomunicația în comunicarea digitală? (se pierde mai 

ales) 

5. De ce este ușor de manipulat în comunicarea digitală? (deoarece 

metacomunicația se pierde în cea mai mare parte) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Motivația este ... (a convinge pe cineva să acționeze într-un fel) 

2. Manipularea este ... (a convinge pe cineva să acționeze în interesul 

manipulatorului) 

3. Comunicarea digitală este specifică pentru că .... (partea de metacomunicație 

se pierde în cea mai mare parte) 

4. Partenerii în comunicare iau…. (egală) poziție. 

5. Cea mai mare parte a comunicării trece prin…. (metacomunicație) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă, ce informații și 

comunicare sunt și ce caracteristici au în zilele noastre. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Conceptul de informație și comunicare are o importanță generală în viață: elevii ar 

trebui să înțeleagă pe deplin că viața nu poate fi fără ei. 

4. Înțelegerea principiilor informației și comunicării este vitală și în termeni generali: îi 

face pe elevi să înțeleagă că trebuie să fie pe deplin conștienți de caracteristicile și 

capcanele comunicării din era digitală. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 
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Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Informații și canale de informare. 

b. Comunicarea și caracteristicile acesteia. 

c. Metacomunicația și importanța acesteia. 

d. Forme și modele de comunicare din era digitală 

e. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

A. Cum comunică creaturile vii (nu numai oamenii)? 

b. Care sunt caracteristicile comunicării noastre moderne? 

c. Care sunt pericolele comunicării de masă din prezent? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu privire 

la reguli și proceduri în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, consultați 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16-innovative- 

ideas-make-teaching-methods-effective/ 
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Sugestii specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul nr. 2. și 6. sunt menționate pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției 

și răspunsul scurt corect la diapozitive se află pe diapozitivul următor: nr. 3. și 7. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=QrMSP42L168 (Information flow on 

Twitter, 0’59”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=tt1-Ohe9QQU (Mobile 

communications principles, 11’27”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=ixSUBl1WNxk (Result-driven 

communication, 1’17”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k (Non-verbal 

communication – birds 4’59”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=ig49aXCsioo (Manipulation, 6’15”) 
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f. https://www.youtube.com/watch?v=l4tWdTmYZoM (Psychological tricks, 

7’47”) 

g. https://www.youtube.com/watch?v=_bi6TGu3H6A (body language 

examples, 6’24”) 

For use of YouTube materials, a fast internet connection is needed. 

Sugestii specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 
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6. Profesorii sunt încurajați să folosească extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• ce este informația și comunicarea; 

• ce face diferența între informații și comunicare; 

• ce este metacomunicația; 

• cum s-au schimbat proprietățile informației și comunicării în 

timpul erei digitale 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • informatică 

 • sociologie 

 • politică 

PART II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

Ce sunt informațiile? 

Ce este fluxul de informații? 

De ce este importantă informația? 
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Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este informația și care sunt caracteristicile 

acesteia. 

Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Ce crezi: de ce sunt atât de importante informațiile? 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii își scriu propriile opinii și explicații pentru întrebare, iar profesorul își 

evaluează presupunerile. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi și despre 

importanța limbii engleze în comunicare. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: Ce este comunicarea și metacomunicarea și de ce este atât de 

importantă? 

Procedură: 

Elevii discută întrebarea; poate fi, de asemenea, sub forma unei furtuni cerebrale. 

Profesorul vorbește despre motivele importanței. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: discuții despre importanța metacomunicațiilor în era digitală 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: rolul metacomunicațiilor, credibilitatea, alfabetizarea media în Era digitală. 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 
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Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information 

https://en.wikipedia.org/wiki/Communication 

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-communication 

https://www.carolroth.com/blog/communication-skills-hows-your-metacommunication/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media 

https://www.google.com/search?q=manipulation&oq=manipulation&aqs=chrome..69i 

57j0l5.7475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.wikihow.com/Read-the-Signs-of-a-Guy-Liking-You 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/let-their-words-do-the-talking/201607/5- 

ways-tell-someone-likes-you 

57 
 

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-communication
https://www.carolroth.com/blog/communication-skills-hows-your-metacommunication/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media
https://www.google.com/search?q=manipulation&oq=manipulation&aqs=chrome..69i57j0l5.7475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=manipulation&oq=manipulation&aqs=chrome..69i57j0l5.7475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.wikihow.com/Read-the-Signs-of-a-Guy-Liking-You
https://www.psychologytoday.com/us/blog/let-their-words-do-the-talking/201607/5-ways-tell-someone-likes-you
https://www.psychologytoday.com/us/blog/let-their-words-do-the-talking/201607/5-ways-tell-someone-likes-you


 

MODULUL C. 
PĂRINȚI ȘI COPII ÎN ERA DIGITALĂ 

NĂSCUT ÎNVĂȚAT SAU ÎNVĂȚAREA PE PARCURS 

Presupunând că vârsta medie a părinților care au un copil este de 25 de ani, putem 

identifica câteva date probabile de naștere pentru generațiile X. Y și Z: în jurul anului 

2005-2010 pentru copii, în jurul anilor 1980-85 pentru părinții lor și în jurul anului 1955- 

60 pentru bunicii lor. Adică, dacă tinerii au 10 ... 15 ani, părinții lor au în jur de 35 ... 40 

și bunicii - în jur de 60 ... 65. Întrebarea este - ce este caracteristic pentru acele 

generații față de problemele digitale și electronice; ce au experimentat și învățat în 

viața lor ...? 

În primul rând - totul este învățabil și se poate învăța până se trăiește. (Exact ceea 

ce afirmă și promovează LLP - programul de învățare pe tot parcursul vieții). În acest 

sens, nu există nicio diferență între cele trei generații. Cu toate acestea, există niveluri, 

metode și eficacitate foarte diferite ale acelui proces de învățare. 

• cel mai eficient mod de a învăța atunci când suntem „născuți în ceva”. Apoi, copilul îl 

consideră natural, de exemplu, că există aer, mergem, încălzirea centrală ne 

încălzește apartamentul și folosim electricitate - deși ultimele două nu sunt „atât de” 

naturale; bunicii noștri - în special în comunitățile mici și îndepărtate - nu aveau 

întotdeauna energie electrică și nu exista deloc încălzire centrală, practic. Pentru 

generația de părinți, electricitatea a fost un lucru obișnuit, iar încălzirea centrală a 

devenit tot mai naturală. 
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Aceste probleme „naturale” ne influențează foarte mult nivelul de cunoștințe - 

imaginați-vă doar posibilitățile și obiceiurile de lectură și învățare atunci când nu exista 

lumină electrică și la ora 16:00, este deja întuneric în ierni ... Obiceiurile de învățare, 

tiparele de învățare și învățarea oportunitățile erau limitate și astfel efectivitatea 

învățării era mult mai mică. Cea mai eficientă perioadă de învățare este copilăria 

timpurie - ca și cum am învăța să vorbim. Foarte des, copiii învață și fac ceva (să 

zicem, pe computer) ceea ce nu înțeleg deloc și, desigur, nu pot explica de ce spun 

asta - pur și simplu fac și fac în modul corect. Nu ne gândim cum să respirăm; doar 

respira. 

• desigur, învățăm și în școală; lucruri precum matematica sau istoria. Dar ceea ce 

dobândim acea cunoaștere ca ceva „suplimentar” pentru lumea din jurul nostru; ceva 

ce nu știam și acum învățăm. Această cunoaștere apare ca „extraterestră”, „în afară” 

mai întâi înainte de a fi dobândită cu adevărat și devine „înăuntru”, adică naturală și 

natural utilizată de noi. Această perioadă este, de asemenea, eficientă, dar nu atât de 

eficientă decât copilăria timpurie. 

• se poate învăța și după școală. În acel proces de învățare, ne bazăm tot mai mult pe 

experiența noastră - dar pierdem din ce în ce mai mult experiența în procesul de 

învățare. Prin urmare, eficacitatea învățării scade și mai scăzută. 

• odată cu scăderea efectivității învățării, există un alt fenomen care ne lovește: o parte 

din ce în ce mai mare a cunoștințelor noastre devine învechită, inutilă. Așadar, pe 

măsură ce anii trec, învățăm mai puțin sfârșitul mai puțin eficient și ceea ce am învățat 

mai devreme devine din ce în ce mai depășit - adică cantitatea de cunoștințe utile 

devine din ce în ce mai puțin. 
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CARACTERISTICILE GENERAȚIEI Z 

Actuala generație viitoare (numită generația Z) s-a născut în internet, telefon mobil, 

Facebook, e-mailuri și, prin urmare, într-o „lume virtuală”. 

Principalele caracteristici ale elevilor sunt acea dihotomie: existența paralelă a lumii reale 

și a societății cu cele virtuale și săriturile fără probleme de la unul la altul. 

• - activități paralele fără probleme în spațiul virtual. De exemplu. a fi pe Facebook, 

a viziona YouTube, a discuta cu prietenii și între timp, a asculta muzică. Partajarea 

multiplă a timpului este absolut normală pentru ei; 

• - rata de dezvoltare (dezvoltare) neprevăzută a fondului tehnic influențează 

(determină) cu siguranță modul de gândire al copiilor, dar dezvoltarea este atât de 

rapidă încât cercetarea în schimbarea psihologiei nu poate face față acesteia. Prin 

urmare, trebuie să acceptăm că împreună cu copiii noștri, sărim în întuneric. 

• - trebuie să fim siguri că toate piesele de divertisment și divertisment au dispărut 

pentru generația Z. Se joacă mai ales pe jocurile de pe Internet. Generația Z este 

un nativ digital. 

• - generația Z este mult mai sensibilă la forme și design și simte că are întotdeauna 

o altă șansă. (Consecința jocurilor digitale cu „mai multe vieți”.) 

• - sunt leneși să învețe în mod clasic, deoarece știu că pot obține cunoștințele lumii 

la îndemână. Prin urmare, cunoașterea clasică, statică, faptică a dispărut. Pe de 

altă parte, inteligența combinativă este mult mai mare decât cea a părinților lor. 

• - generația Z stăpânește cunoștințele bazate pe internet mult mai ușor decât 

generația anterioară; „gradientul de cunoștințe” (de la mai bine informat la mai 

puțin) este schimbat. Face ca noua generație să aibă încredere în sine și uneori 

să fie urâtă. Ei formulează cu ușurință ceea ce ar trebui să facă un părinte (un 

profesor) în situația concretă și au dreptate foarte des - dar este considerat ca 

nepoliticositate, lipsă de educație, utilitaritate. 
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• - copilul se simte ca acasă „unde telefonul meu conectează automat internetul”. 

• - copiii formează o mulțime de comunități virtuale și se simt foarte bine în ei. 

• - generația Z este foarte săptămânală în gestionarea conflictelor reale (deoarece 

gestionează numai conflictele online și sunt rezolvate într-un alt mod decât în 

lumea reală). 

• - copiii evaluează toate acele tipuri de cunoștințe pe care Google nu le oferă foarte 

mari și sunt dornici să le învețe (luarea deciziilor, gestionarea conflictelor etc.) 

• - copiii se simt foarte bine în societățile lor virtuale; pot fi jucători de echipă foarte 

eficienți - în lumea virtuală; au un număr de „cercuri prietenoase” - chiar dacă nu 

s-au întâlnit niciodată și, probabil, nu se vor întâlni niciodată; deoarece un prieten 

locuiește, să zicem, în Alaska și celălalt - în Noua Zeelandă. 

• - generația Z poate fi foarte prietenoasă și să arate solidaritate reală cu prietenii 

săi virtuali - sacrificiul lor poate fi cu adevărat imens și real. 

• - întrucât trăiesc mai ales în realitatea lor virtuală, nu au așteptări realiste cu privire 

la „lumea reală”; 

• - generația Z are probleme certe în stabilirea contactelor (în special a contactelor 

pe termen lung) cu generația anterioară; 

• - lumea digitală (și în special jocurile digitale) îmbunătățesc senzația de spațiu, 

scad timpul de reacție și viteza de recunoaștere a detaliilor mici. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Dezvoltarea tehnică (mai ales în domeniul electronicii) a dus la apariția 

componentelor microelectronice, iar aceste componente ne-au permis să 

elaborăm sisteme electronice foarte complexe, cum ar fi calculatoarele. 

Calculatoarele ne-au schimbat viața. 

2. a. În 2018, 55,1% din populația lumii avea conexiune la internet, adică 

penetrarea internetului a fost de 55,1%; 

b. Cei mai mulți utilizatori de internet se află în Asia; 

c. Cea mai mare rată de penetrare a internetului este în Europa, unde 85,2% 

din populație are conexiune la internet. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNEA SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1. ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este caracteristic generației bunicilor în sensul tehnicii? 

A. electricitate și radio 

b. Televizor LCD 

c. Internet 

d. telefon mobil 

e. Facebook 

2. Ce este caracteristic pentru generația de părinți în sensul tehnicii? 

A. Internet 
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b. SMS și e-mail 

c. Facebook 

d. VCR și TV color 

e. telefon inteligent 

3. Ce este, „Era digitală”? 

A. este secolul 20. 

b. este în jurul anului 1950 

c. este revoluția culturală 

d. este era comunicării digitale; este acum 

e. Era digitală vine în 100 de ani 

4. Care sunt caracteristicile generale ale erei digitale? 

A. disponibilitatea unei mașini 

b. disponibilitatea energiei electrice 

c. internet mobil, societate virtuală, Facebook 

d. rachete către Jupiter 

e. armate mari 

5. Ce este microelectronica? 

A. o bucată foarte mică dintr-un televizor color 

b. circuite electronice cu dimensiuni și distanțe foarte mici ca un micron 

c. electronice pentru oameni foarte mici 

d. matematica pentru universitati 

e. nu există un astfel de produs ca microelectronica 

6. Ce este nanoelectronica? 

A. este la fel ca microelectronica, dar cu distanțe chiar mai mici 

(nanometri) 

b. este electronică pentru mini-televizoare 

c. este electronică pentru transformatoare și trenuri 

d. este electronică pentru nanoameni 

e. este electronică pentru nave mari 
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7. Care este cel mai ușor pe care îl putem învăța? 

A. ce citim 

b. ce auzim 

c. ce gustăm 

d. în ce ne naștem 

e. ce vine după noi, când am terminat școala. 

8. Cum se schimbă eficiența învățării noastre în timp? 

A. crește tot timpul pe care îl trăim 

b. scade tot timpul pe care îl trăim 

c. este constant tot timpul pe care îl trăim 

d. crește mai întâi, dar dacă oprim învățarea, efectivitatea scade rapid 

e. scade la început, dar crește după ce oprim învățarea 

9. Cum se schimbă experiența noastră în timp? 

A. este constant până trăim 

b. scade până trăim 

c. crește până trăim 

d. scade mai întâi dar apoi crește 

e. crește mai întâi dar apoi scade 

10. Cum se schimbă experiența noastră utilă în timp? 

A. este constant până când trăim 

b. scade până trăim 

c. crește până trăim 

d. scade dar mai târziu crește 

e. crește, dar mai târziu, tot mai multe cunoștințe devin învechite 

2. AFIRMAȚII DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Bunicii noștri, când s-au născut, nu știau ce internet este ADEVĂRAT - FALS 

2. Televizoarele LED color au apărut la mijlocul secolului XX. ADEVARAT FALS 

3. Bunicii noștri nu știau ce este radioul. ADEVARAT FALS 

4. Părinții noștri erau familiarizați cu aparatele video. ADEVARAT FALS 
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5. Părinții noștri au trebuit să învețe internetul; nu exista când s-au născut. 

ADEVARAT FALS 

6. computerele desktop au apărut acum cinci ani. ADEVARAT FALS 

7. Laptopurile erau deja cunoscute în vremurile bunicilor noștri. ADEVARAT 

FALS 

8. Internetul are în jur de 100 de milioane de conexiuni în zilele noastre. 

ADEVARAT FALS 

9. Facebook este doar pentru partajarea fotografiilor. ADEVARAT FALS 

10. Învățătura inversă este atunci când generația tânără îi învață pe cei mai în 

vârstă. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. De ce îi putem numi pe bunicii noștri „generație electrică”? (Electronica nu a 

fost dezvoltată când s-au născut) 

2. De ce putem numi părinții noștri „generație electronică”? (Electronica a fost 

dezvoltată deja când s-au născut) 

3. De ce generația actuală poate fi numită „copii digitali”? (pentru că s-au născut 

deja în era digitală) 

4. Cum se schimbă eficiența învățării în timp? (Crește, dar după școală, scade 

rapid) 

5. Ce se întâmplă cu experiența noastră de-a lungul timpului? (Crește constant, 

dar mai târziu, o parte din ce în ce mai mare devine învechită) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Predarea inversă este atunci când .... (copiii își învață părinții) 

2. Copiii înțeleg Internetul mult mai bine decât părinții lor, deoarece ... (s-au 

născut în Era Digitală) 

3. dispozitivele nanoelectronice au distanțe de ……… (nanometru). 

4. Pentru fiecare generație, cel mai ușor este să înveți ... (în ce s-au născut) 

5. Microelectronicul a început de la invenția tranzistorului în ……. (1948) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă care sunt 

caracteristicile generației. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să 

dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Conceptul diferenței generațiilor are o importanță generală în viață: elevii ar 

trebui să înțeleagă pe deplin că părinții lor și chiar mai mult, bunicii s-au născut 

într-o lume complet diferită. 

4. Înțelegerea noțiunii „decalaj generațional” este vitală și în termeni generali: îi 

face pe elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și să-și învețe părinții către 

lumea digitală; aceasta este învățătura inversă. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 
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A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 

... 10 minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Ce este o generație? 

b. Eșantioane de produse cu care părinții și bunicii s-au familiarizat când s-au 

născut 

c. Ce este predarea inversă? 

b. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

A. Cu ce sunt familiarizați copiii, dar părinții - nu? 

b. Caracteristicile erei digitale 

c. Cum pot învăța copiii generațiile mai în vârstă să „digitalizeze”? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu 

privire la reguli și proceduri în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, 

vizionați 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm . 

72 
 

 
  

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming-sessions.htm
https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming-sessions.htm
https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming-sessions.htm


 

Sugestii specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: 

nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor 

este reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate 

pe teme este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea 

(conceptul) adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări YouTube: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=TtIojDWOsgg (generations; 8’51”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=aqdm6aBUZII (X vs Z-generation, 

6’44”) 

 c. https://www.youtube.com/watch?v=jHpbdQCMnwQ (Generation Y, 10’06”) 
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Sugestii specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să folosească extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 
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7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul PĂRINȚI ȘI COPII ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este firesc pentru părinții lor în Era digitală; 

• ce este firesc pentru elevi în timpul comunicării digitale; 

• care sunt principalele diferențe între cele două generații; 

• ce este, „predare inversă”; 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • informatică 

 • comportament uman 

 • tehnica calculatoarelor 

PART II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

• Ce este „generația”? 

• Ce este de obicei pentru o generație? 

• Ce este „natural” pentru copiii de astăzi, ceea ce nu este pentru părinții lor? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este durabilitatea și care sunt caracteristicile 

sale. 
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Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Ce crezi: ce este caracteristic pentru o generație? 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii scriu propriile mostre pentru diferențe, iar profesorul își evaluează 

presupunerile. 

Limba engleză este limba comunicării electronice, astfel încât profesorul să poată vorbi 

despre importanța învățării limbii engleze. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: Care sunt trăsăturile caracteristice pentru generația părinților tăi? 

Procedură: 

Elevii discută despre caracteristici. Este important să nu fie pentru profesor: copiii vorbesc 

despre generația sa !. Profesorul vorbește despre ideile copiilor și le evaluează, eventual 

în mod obiectiv. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: Care sunt trăsăturile caracteristice pentru generația dvs., generația 

Z? 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. După discuții sau asaltul 

creierului, profesorul evaluează părerea copiilor. 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 
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Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

1. https://blog.myheritage.com/2013/10/living-together-several-generations- 

under-one-roof/ 

2. http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/ 

3. https://www.visioncritical.com/gen-z-versus-millennials-infographics/ 

4. http://lynn-library.libguides.com/c.php?g=591810&p=4092057 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones 

7. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_hardware 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet 

9. https://www.weforum.org/agenda/2016/12/by-2030-this-is-what-computers- 

will-do/ 

10.https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoelectronics 
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 CAPITOLUL 2 
RESPONSABILITĂȚI SOCIALE ȘI DREPTURI 
 ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. 
OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI DREPTURI 

Acest modul intenționează să ofere cunoștințele de bază despre ce sunt obligațiile, 

responsabilitățile și drepturile pentru a deveni cetățeni activi în societatea 

contemporană. Acest modul dorește să ofere o definiție și să descrie interconectarea 

dintre drepturi, obligații și responsabilități, subliniind originea și dependența reciprocă 

a acestora. 

Obligatii 

Datoria juridică este situația juridică subiectivă a subiectului de drept care trebuie să 

păstreze un comportament determinat impus de normă. Datoria poate fi pozitivă, 

atunci când comportamentul impus de normă constă în a face sau a da, sau negativ, 

când în schimb constă într-un ne-face; în primul caz se mai numește comandă, în al 

doilea interdicție. 

Normele legale care impun îndatoriri sunt reguli de conduită prescriptivă. Conduita 

care constituie o încălcare a obligației, la care sistemul juridic reconectează o 

sancțiune, este ilicită. Contrastul dintre acest comportament și norma care stabilește 

datoria se numește anti-juridic. 

Obligația este o situație juridică subiectivă pasivă, atribuită de sistemul juridic unui 

subiect în interesul altuia căruia i se atribuie situația activă corespunzătoare, dreptul 

subiectiv (în sensul unei creanțe). Mai mult, conform unei părți a doctrinei, sunt 

concepute îndatoriri care nu sunt legate de un drept subiectiv al altora și astfel de 

îndatoriri ar fi tipice dreptului public. Conform naturii legii subiective conexe, în sensul 

datoriei înțelese în sens larg se disting: 
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• datoria în sens strict, exclusiv negativă, legată de un drept absolut care poate fi 

afirmat împotriva oricărui subiect; 

• obligația, pozitivă sau negativă, legată de un drept relativ care poate fi afirmat 

împotriva unuia sau mai multor subiecți determinați. 

Ideea că datoria este situația juridică subiectivă de bază a legii este larg răspândită. 

De fapt, este ușor să reveniți la datorie și celelalte situații subiective atribuite de regulile 

de conduită (sau primare): dreptul subiectiv, așa cum am spus, este situația juridică 

legată de acesta în raportul juridic; dreptul de a se comporta este, dimpotrivă, opusul 

datoriei de a nu ține acel comportament (pe de altă parte, conform unei axiome a logicii 

deontice, datoria de a se comporta implică dreptul de a o păstra). Situațiile subiective 

atribuite de regulile de jurisdicție (sau secundare) sunt mai problematice decât datoria; 

de exemplu, cei care cred că este posibil ajung la faptul că regulile care atribuie puteri 

sunt norme care impun îndatoriri care sunt formulate indirect: atribuirea puterii unei 

persoane asupra alteia echivalează cu impunerea acesteia din urmă datoriei de a 

respecta normele adoptat. din prima. 

Responsabilitate 

Responsabilitatea trebuie distinsă de simpla imputabilitate, înțeleasă ca atribuirea unui 

anumit comportament unei anumite persoane. 

Responsabilitatea presupune o situație de libertate, în care persoana poate alege ce 

comportament să dețină; dacă această alegere nu era posibilă, de fapt, chiar dacă ar 

fi în măsură să prevadă consecințele acțiunilor sale, nu ar putea în niciun caz să adopte 

un comportament diferit în lumina predicției sale. Pe de altă parte, pentru a putea vorbi 

despre responsabilitate, este necesar ca persoana să se afle într-o situație de libertate 

limitată, în care comportamentele pe care le poate păstra să nu fie complet indiferente 

pentru că, altfel, nu ar exista niciun motiv pentru a alege unul mai degrabă decât 

celălalt bazat pe consecințele scontate. 

Din cele spuse, se poate spune că o persoană este responsabilă pentru o stare de fapt 

dacă următoarele condiții există în comun: 

• starea lucrurilor este o consecință a comportamentului său; 
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• persoana ar fi putut prevedea această consecință certă sau chiar probabilă a 

comportamentului său; 

• persoana, dacă se dorește, s-ar putea comporta diferit, evitând astfel această 

consecință. 

Într-un alt sens, se spune că o persoană este responsabilă dacă, atunci când 

acționează, încearcă să prezică consecințele acțiunilor sale și să le corecteze în 

consecință. 

Vorbim de responsabilitate juridică atunci când situația libertății limitate derivă dintr-o 

normă juridică care impune o datorie juridică (înțeleasă în sens larg, inclusiv obligația), 

adică să dețină sau să nu păstreze un comportament determinat. De regulă, 

comportamentului contrar normei (ilicită) o altă normă reconectează o sancțiune, deci 

în sfera juridică responsabilitatea poate fi definită și ca datoria de a se supune 

sancțiunii. 

Întrucât sistemele juridice pot avea diverse categorii de infracțiuni, în raport cu norma 

încălcată, tipul de sancțiune care urmează sau metodele de aplicare a acesteia, vor 

avea tot atâtea tipuri de răspundere: răspundere civilă, răspundere penală și așa mai 

departe. 

Drepturi 

Ideea dreptului este destul de veche, prima sursă istorică vine de acum cinci mii de 

ani. Au spus că Regele Ur a creat ceea ce se crede că este primul cod legal 

aproximativ în anul 2050 î.Hr. Numeroase alte organe legislative au fost create în 

Mesopotamia, inclusiv Codul de la Hammurabi, (aproximativ 1780 î.Hr.), care este unul 

dintre cele mai bine conservate exemple ale acestui tip de documente. A arătat legile 

și pedepsele care rezultă din încălcarea legilor asupra unui număr mare de probleme, 

inclusiv drepturile femeilor, drepturile copiilor și drepturile sclavilor; un corp legislativ 

similar și, în anumite privințe, mai evoluat (considerat de mulți cărturari, dependent sau 

derivat) este cel cuprins în cărțile Exodului, Leviticului, Numerelor și Deuteronomului 

din Biblia ebraică. 
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Noțiunea de drepturi minime legate numai de calitatea unei ființe umane, așa-numitele 

drepturi naturale, este foarte veche și, de asemenea, foarte generală. Ceea ce 

caracterizează ideea drepturilor omului este faptul de a le înscrie în mod explicit în 

lege (oral sau scris), de a recunoaște aplicarea lor universală și o forță superioară 

oricărei alte norme. 

Printre primii care au abordat problema dintr-un punct de vedere speculativ, sunt 

probabil filosofii greci, în special Aristotel și stoicii, care afirmă existența unui drept 

natural, adică un set de reguli de comportament a căror esență trage omul din studiul 

legilor naturale. Acest gând, numit jusnaturalism, are origini foarte vechi și este adesea 

împărțit în diverse secțiuni istorice. Naturalismul antic poate fi rezumat în gândirea 

marelui filosof grec exprimat în Etica sa Nicomacheană. 

În practică, conceptul drepturilor omului este tratat istoric pentru prima dată în secolul 

al VI-lea î.Hr. de la Cirus cel Mare, suveran al Imperiului Persan (actualul Iran). După 

cucerirea Babilonului (actualul Irak) în 539 î.Hr., regele are sculptat textul pe „cilindrul 

Cirus”. Acest document este menționat în prezent ca „prima carte a drepturilor omului”, 

deoarece exprimă respectul față de om ca atare și promovează o formă elementară 

de libertate religioasă și toleranță. Cyrus a declarat în esență că cetățenii Imperiului 

erau liberi să-și demonstreze credințele religioase și, mai mult, a abolit sclavia 

favorizând întoarcerea popoarelor deportate pe țările lor de origine. 

În Roma antică a existat noțiunea dreptului cetățeniei care era în esență un set de 

drepturi rezervate tuturor cetățenilor romani. 

Cu toate acestea, în toate societățile antice principiile drepturilor omului au fost stabilite 

în textele religioase. Vedele hinduse, Tanàkhul evreiesc, Biblia creștină, Coranul 

islamic și Analecta confuciană se numără printre cele mai vechi scrieri care tratează 

problema drepturilor și îndatoririlor omului și a responsabilităților sale. 

În secolul al XIII-lea, naturalismul scolastic, care avea ca exponent cel mai mare un alt 

filosof, Toma de Aquino, descrie drepturile naturale ca un „set de primele principii etice, 

foarte generale” care condiționează legiuitorul în dreptul pozitiv, ca un sigiliu al lui 

Dumnezeu în crearea lucrurilor. Prin urmare, drepturile omului nu mai sunt un set de 
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lucruri mai mult sau mai puțin binevoitoare acordate de o anumită autoritate. Este 

dreptul omului de a-și revendica libertatea ca drept natural. 

În 1215, regele Angliei John Lackland (John Senzaterra) a fost obligat de baronii 

regatului să acorde, semnându-l, Magna Charta Libertatum (Carta libertăților). 

Reprezintă primul document fundamental pentru acordarea drepturilor cetățenilor, 

deoarece solicită regelui să respecte anumite proceduri, limitându-și voința suverană 

prin lege. 

La sfârșitul anului 1222, în ziua încoronării Sundjata Keïta ca conducător al Imperiului 

Malian, Carta Manden a fost proclamată și pronunțată solemn, o declarație a 

drepturilor omului esențiale, cum ar fi dreptul la viață și dreptul la libertate. 

În 1524 din întâlnirea dintre filosoful Las Casas și Carol al V-lea s-au născut „noile legi” 

care proclamau: 

• libertatea naturală a nativilor și eliberarea sclavilor 

• libertatea muncii, care limitează corviile și desființează pescuitul perlelor 

• libertatea de ședere și deținerea gratuită a bunurilor, până la pedeapsa celor 

care vor fi violenți sau agresivi față de nativi 

• abolirea sistemului encomiendelor, constând în încredințarea către 

encomenderos spanioli a anumitor teritorii locuite cu, „aprovizionat”, un grup de 

indigeni, care trebuiau colonizați și creștinizați, cu libertate absolută de 

guvernare. 

Revoltele și anarhia care au urmat în coloniile spaniole din Lumea Nouă au dus la 

abrogarea acestor legi în favoarea cuceririi fără discriminare. 

Prima declarație a drepturilor omului moderne este cea a statului Virginia (SUA), scrisă 

de George Mason și adoptată de Convenția Virginia la 12 iunie 1776. Aceasta a fost 

copiată pe scară largă de Thomas Jefferson pentru declararea drepturilor omului. 

cuprins în Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii (4 iulie 1776) care 

afirmă „că toți oamenii sunt creați egali unii cu alții, că sunt înzestrați de către creatorul 

lor unor drepturi inalienabile, inclusiv viața, libertatea și urmărirea fericirea ”. 
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Oricum ar fi, prima și adevărata carte formală a drepturilor omului a fost înființată în 

1789 de Revoluția franceză, este cunoscută sub numele de Declarația drepturilor 

omului și a cetățenilor și se caracterizează printr-o abordare mai abstractă decât cea 

precedentă americană. 

Atunci Napoleon Bonaparte a exportat conceptul drepturilor omului în celelalte țări ale 

Europei, chiar dacă în realitate li s-au refuzat. Prin urmare, o reală difuzare a aceluiași 

lucru a avut loc numai după revoltele din 1848 și proclamarea consecventă a primelor 

constituții liberale din diferitele țări europene. 

În secolul al XX-lea în Europa de Vest și America de Nord, multe grupuri și mișcări au 

reușit să realizeze schimbări sociale profunde în numele drepturilor omului, creând o 

îmbunătățire rapidă a condițiilor de viață ale așa-numitului popor occidental. 

O altă mare afirmare a drepturilor omului a avut loc după sfârșitul celui de-al doilea 

război mondial odată cu înființarea Organizației Națiunilor Unite (ONU) și cu 

elaborarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, semnată la Paris la 10 

decembrie 1948. 

Declarația internațională privind drepturile omului 

Cu aceasta, pentru prima dată în istoria modernă, Carta a stabilit universalitatea 

acestor drepturi, nu mai fiind limitate doar la țările occidentale, ci adresate popoarelor 

din întreaga lume și bazate pe un concept intrinsec, inalienabil și universal. demnitate 

umană. Declarația recunoaște printre altele dreptul la viață, libertate și securitate 

personală; la recunoașterea ca persoană și la egalitate în fața legii; la garanții specifice 

în procesul penal; libertatea de mișcare și emigrare; grădiniţă; la naționalitate; la 

proprietate; libertatea de gândire, conștiință și religie; libertatea de asociere, opinie și 

exprimare; la securitatea socială; să lucreze în condiții echitabile și favorabile și în 

libertatea sindicatelor; la un nivel adecvat de viață și educație. 

A constituit orizontul ideal al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, apoi 

fuzionată în 2004 în Constituția europeană. Textul Constituției Europene nu a intrat 

niciodată în vigoare din cauza neratificării sale de către unele state membre (Franța și 
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Țările de Jos în urma majorității nu la referendum), dar Declarația europeană este 

totuși o sursă de inspirație pentru Cartă al drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene proclamat pentru prima dată la Nisa la 7 decembrie 2000 și având astăzi, 

de asemenea, o valoare juridică obligatorie deplină pentru țările UE după intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 [4] Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ca parte integrantă a Constituției Europene. 

RĂSPUNSURI PENTRU ÎNTREBĂRILE DE CONTROL 

1. Ce este un drept? 

Dreptul este o facultate garantată prin ordonarea fiecărei persoane sau organizații. 

2. Ce este o obligație? 

Obligația indică un comportament impus de o normă care poate fi de natură diferită: 

obligație legală, morală, religioasă. 

3. Ce înseamnă responsabilitate? 

Responsabilitatea înseamnă posibilitatea de a prezice consecințele comportamentului 

cuiva și de a le corecta pe baza acestei prognoze. 

4. Ce sunt drepturile omului? 

Drepturile omului reprezintă drepturile inalienabile pe care fiecare om le posedă ca 

atare. 

5. Sunt legate drepturile, obligațiile și responsabilitatea? Cum? 

Da, ei sunt. Drepturile și obligațiile sunt adesea considerate cele două fețe ale aceleiași 

monede. Deseori, dreptatea cuiva este datoria altcuiva. Responsabilitatea în această 

relație dialectică este sinteza. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1. ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Termenul obligare înseamnă 

A. a pune laolalta 

b. a lega de ceva 

c. a tăia ceva 

d. a sugruma 

2. Norma care impune obligația nu poate fi 
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A. Legală 

b. Morală 

c. Religioasă 

d. Străină 

3. Responsabilitatea înseamnă 

A. Abilitatea de a da un răspuns 

b. Abilitatea de a respecta 

c. Abilitatea de a prezice viitorul 

d. Abilitatea de a se odihni 

4. Responsabilitatea este 

A. Doar o problemă juridică 

b. Doar o problemă religioasă 

c. Doar o problemă morală 

d. O problemă juridică, morală și religioasă 

5. Declarația universală a drepturilor omului este un document adoptat de 

A. Adunarea Generală a Națiunilor Unite 

b. consiliul NATO 

c. Parlamentul Uniunii Europene 

d. Organizația Mondială a Comerțului 

6. Declarația universală a drepturilor omului a fost adoptată în 
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A. 2000 

b. 1995 

c. 1948 

d. 1918 

7. Drepturile omului reprezintă 

A. un cadru moral general 

b. un set de drepturi impuse de lege 

c. o listă internațională de bune practici 

d. drepturile inalienabile pe care fiecare ființă umană le posedă ca atare 

8. Drepturile și obligațiile sunt adesea luate în considerare 

A. contrariile 

b. cele două fețe ale aceleiași monede 

c. același lucru 

d. elemente ireconciliabile 

9. Ceea ce nu este un tip de drept 

A. dreptul de a face ceva 

b. dreptul de a nu face ceva 

c. dreptul de a impune voința asupra altuia 

d. dreptul de a avea ceva după voia cuiva 

10. Aristotele a spus că drepturile se bazează pe 
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A. Natura și legea 

b. Puterea și voința 

c. Natura și religia 

d. Societate și politică 

2. ÎNTREBĂRI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Termenul obligație provine din latină. ADEVARAT FALS 

2. Obligația indică un comportament adoptat în mod liber. ADEVARAT FALS 

3. Responsabilitatea este un cuvânt format din „răspuns” și „abilitate”, abilitatea 

de a da răspunsuri în legătură cu acțiunile cuiva. ADEVARAT FALS 

4. Responsabilitatea nu are nicio legătură cu posibilitatea de a prezice 

consecințele comportamentului cuiva. ADEVARAT FALS 

5. Conceptul de responsabilitate are o puternică natură culturală și derivă din 

viziunea pe care o civilizație o are asupra lumii. ADEVARAT FALS 

6. Sunt strict legate, dar separate de ideea de lege. ADEVARAT FALS 

7. Există doar un tip de drepturi: dreptul de a face ceva. ADEVARAT FALS 

8. Drepturile omului reprezintă drepturile inalienabile pe care fiecare om le 

posedă ca atare. ADEVARAT FALS 

9. Declarația universală a drepturilor omului a fost adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2000. ADEVĂRAT-FALS 

10. Drepturile și obligațiile sunt adesea considerate opuse. ADEVARAT FALS 

3. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Indică un comportament impus de o normă care poate fi de natură diferită: 

…… [legal, moral, religios] 

2. Responsabilitatea este un cuvânt format din .... [„răspuns” și „abilitate”] 
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3. Drepturile omului reprezintă ... [drepturile inalienabile pe care fiecare om le 

posedă ca atare] 

4. Drepturile și obligațiile sunt adesea considerate ... [cele două fețe ale aceleiași 

monede] 

5. Există diferite tipuri de drepturi:… [dreptul de a face ceva, dreptul de a nu face 

ceva și dreptul de a avea ceva în conformitate cu voința cuiva] 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este un drept? 

Dreptul este o facultate garantată prin ordonarea fiecărei persoane sau 

organizații. 

2. Ce este o obligație? 

O obligație indică un comportament impus de o normă care poate fi de natură 

diferită: obligație legală, morală, religioasă. 

3. Ce înseamnă responsabilitate? 

Responsabilitatea înseamnă posibilitatea de a prezice consecințele 

comportamentului cuiva și de a le corecta pe baza acestei prognoze 

4. Ce sunt drepturile omului? 

Drepturile omului reprezintă drepturile inalienabile pe care fiecare om le posedă 

ca atare. 

5. Sunt legate drepturile, obligațiile și responsabilitatea? Cum? 

Da, depind unul de altul. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce sunt responsabilitatea 

socială și drepturile. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară asupra responsabilităților și drepturilor care sunt atât la nivel teoretic 

cât și practic. 

4. Diferența dintre diferitele tipuri de îndatoriri, valoarea morală a responsabilității și 

relevanța drepturilor sunt astăzi concepte fundamentale. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi discuția deschisă: 

A. profesorul prezintă subiectul cu o scurtă intrare 

b. împarte clasa în grupuri de patru-cinci elevi 

c. atribuie sarcina de a elabora verbal subiectul explicând propria gândire și / sau de a 

găsi exemple concrete 

d. aproape cu un moment de comparație și restituire la clasa grupului de lucru unic 
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Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Ultimul diapozitiv conține explicația pentru discuția ghidată, depinde de alegerea 

profesorului să o folosească sau nu. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

Sugestii specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, elemente deschise etc.) pentru fiecare 

sub-modul, nouăzeci pentru întregul modul 2. Acestea acoperă întregul material al 

modulului. Evaluarea depinde bineînțeles de regulile școlii date și ale profesorului, dar 

sugerăm că cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este un punct A. 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să folosească extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI DREPTURI 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

 ce sunt acelea obligații, responsabilități și drepturi 

 interconectarea dintre drepturi, obligații și responsabilități 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • obligații 

 • drepturi 

 responsabilități 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată punctul de putere și explică conceptele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a citi primele cinci articole din declarația universală a drepturilor omului (aici 

este posibil să găsiți textul integral tradus în mai mult de 500 de limbi) și discutați despre: 

despre ce este vorba, găsiți zece cuvinte cheie, gândiți-vă la o situație de nerespectare a 

drepturilor omului în societatea noastră sau în lumea noastră de astăzi. 
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Interacțiune: P-Ss, Ss-P, Ss-Ss 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 

Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog pentru a înțelege ce subiect a avut un 

impact mai mare asupra elevilor. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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MODULUL B. 

ECHILIBRUL DREPTURILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR 

Obiective didactice 

Datorită acestui modul, elevii vor afla cum drepturile și responsabilitățile sunt strâns 

legate, deoarece drepturile cuiva sunt de obicei responsabilitățile altcuiva. Acest modul 

dorește să ofere o imagine de ansamblu asupra interconectării dintre drepturi și 

responsabilități. Toată lumea are drepturi și, de asemenea, responsabilități, dar ce se 

întâmplă dacă cineva neglijează o parte? 

Drepturile civile în UE 

Cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a Declarației Universale a Drepturilor 

Omului, sărbătorită în decembrie 1998, Consiliul European din Köln (3-4 iunie 1999) a 

decis să înceapă lucrările de elaborare a Cartei drepturilor fundamentale. În acest fel, 

am dorit să colectăm drepturile fundamentale în vigoare la nivelul Uniunii într-un singur 

text, pentru a le oferi o mai mare vizibilitate. Carta se bazează pe tratatele UE, pe 

convențiile internaționale, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului din 1950 

și Carta socială europeană din 1989, pe tradițiile constituționale comune statelor 

membre, precum și pe diferitele declarații ale UE Parlament. 

Elaborarea a fost încredințată unei adunări speciale - care a decis să-și dea numele 

Convenției - formată din 62 de membri, inclusiv reprezentanți ai guvernelor statelor 

membre, președintele Comisiei Europene, al Parlamentului European și al 

parlamentelor naționale. La reuniune au fost prezenți și patru observatori care au 

reprezentat Curtea de Justiție a Comunităților Europene (CEJ), Consiliul Europei și 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Carta stabilește drepturile fundamentale în termeni de demnitate, libertate, egalitate, 

solidaritate, cetățenie și justiție. Carta, aprobată de Parlamentul European la 14 

noiembrie 2000 și de Comisie la 6 decembrie 2000, a fost proclamată solemn la 

Consiliul European de la Nisa (7-10 decembrie 2000). 
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Conferința interguvernamentală (CIG), care s-a încheiat cu ocazia Consiliului 

European însuși, nu a reușit să ajungă la un acord privind integrarea Cartei în tratate, 

pentru ao face obligatorie din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, Curtea de 

Justiție a Comunităților Europene a declarat că dorește să se bazeze pe Cartă ca ghid 

în elaborarea sentințelor sale. Consiliul European de la Laeken a mandatat Convenția 

Europeană să studieze posibilitatea integrării Cartei în tratatele existente. 

Deși lipsește o valoare juridică obligatorie, documentul - care reprezintă cel mai mic 

numitor comun al diferitelor tradiții constituționale - marchează astfel un punct de 

cotitură esențial în politica Uniunii Europene, orientată inițial pentru a aborda în 

principal probleme economice. 

Acceptă, în principiu, drepturile consacrate în Declarația Universală a Drepturilor 

Omului din 1948 și pe cele enunțate în Convenția Europeană pentru Protecția 

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 1950, cu adăugarea unor „noi 

drepturi”, așa cum a solicitat Parlamentul European. Reia distincția tradițională dintre 

drepturile civile și politice și drepturile economice și sociale, formulată deja în Pactele 

internaționale ale Națiunilor Unite din 1966. Distincția se bazează în esență pe 

recunoașterea unei aplicabilități imediate (în fața unei instanțe) a drepturilor civile și 

politice legea vorbirii, a votului, a asocierii) în contrast cu aplicabilitatea nu imediată a 

drepturilor economice și sociale (dreptul la grevă, dreptul la muncă, dreptul la 

educație). Carta include și drepturi indirecte, adică cele care decurg din tratate 

convențiile, cartele comunitare și drepturile recunoscute de jurisprudența Curții de 

Justiție a Comunităților Europene și Carta europeană a drepturilor omului, astfel încât 

instituțiile comunitare și statele membre să poată interpreta legislația comunitară în 

lumina dispozițiilor conținute în acesta. 

Drepturile sunt grupate în șase capitole despre demnitate, libertate, egalitate, 

solidaritate, cetățenie și justiție. O parte finală conține dispozițiile referitoare la sfera 

de aplicare a Cartei și un c.d. clauză. protecție (articolul 53), care vizează 

recunoașterea prevalenței legislației internaționale sau naționale, dacă este mai 

favorabilă decât cea prevăzută de documentul de la Nisa. În ceea ce privește definiția 

„noilor drepturi”, Carta încorporează principiile dezvoltate în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite și a Consiliului Europei. În domeniul biologiei și medicinei, de exemplu, 

există dreptul la consimțământul informat, precum și interzicerea comercializării 
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corpului uman și a părților sale, interzicerea clonării și a practicilor biogenetice (articolul 

3). 

Angajamentul Uniunii Europene față de drepturile cetățenilor săi este confirmat la Nisa 

în decembrie 2000 prin proclamarea solemnă a Cartei drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene. Carta a elaborat o Convenție compusă din parlamentari europeni și 

naționali, reprezentanți ai guvernelor naționale și un membru al Comisiei. Se compune 

din șapte capitole - Demnitate, Libertá, Egalitate, Solidaritate, Cetățenie, Justiție - și 

54 de articole care marchează valorile fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile 

civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor săi. 

Primele articole privesc demnitatea umană, dreptul la viață, integritatea persoanei, 

libertatea de exprimare și conștiință. Capitolul „Solidaritate” este o inovație, întrucât 

reunește drepturi economice și sociale precum: 

 dreptul la grevă; dreptul la informare și consultare a lucrătorilor; 

 dreptul la concilierea vieții profesionale și familiale; 

 dreptul la protecția sănătății, securității sociale și asistenței sociale. 

Carta promovează egalitatea între bărbați și femei și introduce drepturi precum 

protecția datelor, interzicerea practicilor eugenice și clonarea reproductivă a ființelor 

umane, protecția mediului, drepturile copilului și ale persoanelor în vârstă, dreptul la o 

bună administrare. Europa cetățenilor prefigurează o formă de Europă politică a cărei 

natură exactă trebuie totuși definită: ce valori de fapt și ce ambiții sunt dispuși să 

împartă popoarele europene într-o Uniune Europeană de cel puțin 25 de membri? 

Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat la Amsterdam, prevede 

că Uniunea respectă drepturile fundamentale garantate de Convenția europeană 

pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 

noiembrie 1950 și care provin din tradițiile constituționale comune. ale statelor 

membre. 

Responsabilitatea civilă 

Dr Simona Baggiani afirmă că „cetățenia responsabilă” și conceptul de educație 

cetățenească strâns legată se bazează într-o anumită măsură pe definițiile stabilite 

de Consiliul Europei în contextul proiectului său privind Educația pentru o cetățenie 

104 
 

 

  



democratică. Ca punct de plecare, „cetățenii” pot fi considerați ca „oameni care 

coexistă într-o societate”. 

Noțiunea de „cetățenie responsabilă” ridică probleme legate de conștiință și 

cunoașterea drepturilor și obligațiilor. De asemenea, este legată în mod clar de 

valorile civice precum democrația și drepturile omului, egalitatea, participarea, 

cooperarea, coeziunea socială, solidaritatea, toleranța față de diversitate și justiția 

socială. Conceptul de „cetățenie responsabilă” a crescut din ce în ce mai mult de 

când au fost adoptate o serie de recomandări și rezoluții specifice de către statele 

membre ale Consiliului Europei pentru a promova această problemă. De asemenea, 

Comisia Europeană a publicat cărți albe și câteva studii pe această temă, care a 

devenit acum o temă prioritară pentru multe țări europene. 

Pentru o responsabilitate civilă deplină este necesar să avem o bună cultură politică, 

o gândire critică, o participare activă. Traducerea termenului „cetățenie” în limbile 

naționale nu produce neapărat un termen echivalent referitor la rolul cetățenilor într-o 

societate în care aceștia coexistă cu ceilalți. În unele țări și în funcție de context, 

termenul tradus poate evoca fie un statut juridic, fie un rol social, în timp ce în alte 

limbi aceste dimensiuni nu sunt semnificative sau nu există. În limba națională a 

multor țări, termenul „cetățenie” exprimă doar relația juridică dintre cetățean și stat. 

În general, se poate spune că „cetățenie responsabilă” se referă la chestiuni legate 

de cunoașterea și exercitarea drepturilor și responsabilităților civice. Toate țările 

europene asociază, de asemenea, conceptul cu anumite valori strâns legate de a fi 

un cetățean responsabil. 

Aceste valori includ democrația, demnitatea umană, libertatea, respectarea 

drepturilor omului, toleranța, egalitatea, respectul legii, justiția socială, solidaritatea, 

responsabilitatea, loialitatea, cooperarea, participarea, dezvoltarea spirituală, morală, 

culturală, mentală și fizică. În ciuda faptului că anumite țări acordă mai mult sau mai 

puțină importanță acestor noțiuni, este în general de acord că toate acestea 

contribuie la înțelegerea globală a conceptului și la implementarea acestuia. Aproape 

toate țările se referă la constituția lor sau la alte documente specifice privind educația 

(curriculum, legi privind educația, alte documente oficiale) ca surse care exprimă cel 

mai bine noțiunea lor de „cetățenie responsabilă”. 
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Era digitală și drepturile civile 

Vorbind despre era digitală și drepturile civile, ar fi nedrept să nu menționăm Ziccardi 

(2012). În cartea sa, el indică potențialul computerelor care garantează democrația. 

În special, el spune că „ideea că computerele ar putea nu numai să asiste oamenii, ci 

ar putea permite și extinderea cea mai completă posibilă a capacităților intelectuale și 

cognitive și difuzarea cea mai largă și mai transparentă a informațiilor utile pentru 

progres și democrație, a prins mai întâi rădăcini în teoriile mișcărilor de protest care 

au înflorit în America de Nord în anii 1960 și, în special, au stat la baza ideilor, printre 

altele, a lui Lee Felsenstein, a Mișcării de exprimare liberă și a primelor cluburi de 

computer homebrew din California [...] Motto-ul „Un computer pentru toți” și urgența 

pe care acei intelectuali timpurii au simțit-o în ceea ce privește dezvoltarea și 

pătrunderea computerelor ieftine, de pe piață, care ar putea fi ușor accesibile tuturor, 

au fost teoriile care, pentru prima dată, au concentrat atenția asupra ideii radicale că, 

de fapt, tehnologia ar putea îmbunătăți lumea. ” 

Zaccardi continuă să arate cum TIC sunt fundamentale în procesul de revendicare a 

drepturilor civile, de exemplu în Iran, după cum descrie: „Departamentul de Stat al 

SUA ar fi cerut Twitter să întârzie o întreținere programată pentru a le permite 

iranienilor să comunice pe măsură ce protestele au devenit mai puternice. [...] 

Tehnologiile sunt, de asemenea, puternice: deoarece sunt puse în mâinile indivizilor, 

care doresc sau trebuie să vorbească, resurse cu adevărat formidabile, în special în 

acele realități în care mass-media este, așa cum se întâmplă adesea, de stat sau 

controlat. Sartor, printre altele, este destul de clar despre puterea tehnologiei în 

cadrul politic și capacitățile sale de a crea o nouă sferă publică. Tehnologiile 

informației și comunicațiilor (și, în special, Internetul) au permis formarea unei noi 

sfere publice, în care indivizii își îmbină opiniile și construiesc cunoștințele sociale 

într-o varietate de moduri ”. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Cum sunt conectate drepturile și responsabilitățile? 

Drepturile și responsabilitățile sunt strict legate, deoarece drepturile cuiva sunt de 

obicei responsabilitățile altcuiva. 

2. Care este diferența dintre drepturile civile și drepturile omului? 

Drepturile civile sunt acele drepturi garantate de legea unui anumit stat și se 

deosebesc de drepturile omului, care singure sunt considerate atribuții universale, 

indiferent de cetățenie sau de legislația națională. 

3. Vă rugăm să numiți cele șapte capitole din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie, justiție 

4. Ce înseamnă responsabilitate civilă? 

Responsabilitatea civilă înseamnă, în primul rând, a fi conștienți de propriile drepturi, 

de a-i face respectați și de a-și respecta propriile îndatoriri. 

5. De ce social media sunt relevante pentru drepturile civile? 

Rețelele sociale sunt un instrument foarte puternic, în special în mâinile acelor indivizi 

care trebuie să-și ridice vocea pentru a fi auziți în acele țări în care mass-media sunt 

controlate sau deținute de stat sau de elite politice și financiare. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1. ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Drepturile civile sunt acele drepturi garantate de 

A. Uniunea Europeana 

b. Legea unui stat dat 

c. Tratate internaționale 

d. Constituția națională 
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2. Drepturile civile 

A. Sunt limitate la cetățeni și rudele lor 

b. Nu poate fi extins niciodată la cetățeni 

c. Sunt extinse automat la cetățenii care se află în interiorul granițelor teritoriale 

ale unui stat 

d. Poate fi extins prin lege și cetățenilor care se află în limitele teritoriale ale 

unui stat 

3. Nu există o carte a drepturilor fundamentale a Uniunii Europene denumită 

A. Demnitate 

b. Libertate 

c. Solidaritate 

d. Pace 

4. Câte sunt capitolele declarației privind drepturile fundamentale ale Uniunii 

Europene 

A. Patru 

b. Șapte 

c. Nouă 

d. Trei 

5. Primele articole privesc 

A. importanța de a rămâne împreună ca uniune a statelor 
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b. demnitatea umană, dreptul la viață, integritatea persoanei, libertatea de 

exprimare și conștiință 

c. regulile de funcționare ale Uniunii Europene 

d. principii foarte generale de toleranță, pace, libertate, dreptate 

6. Capitolul „Solidaritate” conține inovația pentru 

A. reunesc drepturile economice și sociale 

b. recunoaște predominanța vieții profesionale asupra familiei 

c. nu vorbiți despre securitatea socială 

d. declara abolirea sclaviei 

7. Responsabilitatea civilă nu este 

A. Fiți conștienți de propriile drepturi 

b. Formă independentă capacitatea de răspuns 

c. Legat de valorile civice 

d. Conectat cu o bună cultură politică 

8. Pentru o responsabilitate civilă deplină nu este necesar să aveți 

A. o bună cultură politică 

b. un gând critic 

c. o participare activă 

d. o înaltă înțelegere a erei digitale 
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9. TIC s-a dovedit a fi deosebit de valoros în statele autoritare 

A. Oferiți acces la piață 

b. Susțineți procesele democratice 

c. garantarea drepturilor civile 

d. oferi știri adevărate 

10. Social media creează o nouă sferă politică, care este un spațiu virtual în care 

oamenii nu pot 

A. au alegeri mai democratice 

b. întâlni 

c. schimb de idei, informații și opinii 

d. construiți cunoștințe sociale 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVARAT / FALS 

1. Drepturile civile și drepturile omului sunt aceleași. ADEVARAT FALS 

2. Drepturile civile pot fi extinse prin lege către cetățeni. ADEVARAT FALS 

3. Declarația privind drepturile fundamentale a Uniunii Europene constă în patru 

capitole. ADEVARAT FALS 

4. Declarația privind drepturile fundamentale a Uniunii Europene vorbește despre 

demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie, justiție. ADEVARAT FALS 

5. Capitolul „Solidaritate” nu are conținut inovator. ADEVARAT FALS 
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6. Dreptul la grevă este unul dintre drepturile fundamentale ale UE. ADEVARAT 

FALS 

7. Responsabilitatea civilă înseamnă în primul rând conștientizarea drepturilor 

proprii. ADEVARAT FALS 

8. Responsabilitatea civilă nu este legată de valorile civile ale unei societăți. 

ADEVARAT FALS 

9. Calculatoarele oferă progrese, bunăstare și democrație. ADEVARAT FALS 

10. În ceea ce privește garantarea drepturilor civile, TIC s-a dovedit a fi deosebit 

de lipsit de valoare. ADEVARAT FALS 

3.ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. 1. Drepturile civile sunt acele drepturi garantate ... [prin legea unui stat dat] 

2. Drepturile fundamentale ale Uniunii Europene are șapte capitole / subiecte:… 

[Demnitate, Libertate, Egalitate, Solidaritate, Cetățenie, Justiție] 

3. Capitolul „Solidaritate” este o inovație întrucât reunește ... [drepturi economice 

și sociale] 

4. Responsabilitatea civilă înseamnă în primul rând ... [a fi conștient de propriile 

drepturi] 

5. Social media, în general, este un instrument foarte puternic, în special în 

mâinile acelor indivizi care au nevoie ... [să-și ridice vocea pentru a fi auziți în 

acele țări în care mass-media sunt controlate] 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cum sunt conectate drepturile și responsabilitățile? 
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Drepturile și responsabilitățile sunt strict legate, deoarece drepturile cuiva sunt 

de obicei responsabilitățile altcuiva. 

2. Care este diferența dintre drepturile civile și drepturile omului? 

Drepturile civile sunt acele drepturi garantate de legea unui anumit stat și se 

deosebesc de drepturile omului, care singure sunt considerate atribuții 

universale, indiferent de cetățenie sau de legislația națională. 

3. Vă rugăm să numiți cele șapte capitole din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene. 

Demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie, justiție 

4. Ce înseamnă responsabilitate civilă? 

Responsabilitatea civilă înseamnă, în primul rând, a fi conștienți de propriile 

drepturi, de a-i face respectați și de a-și respecta propriile îndatoriri. 

5. De ce social media sunt relevante pentru drepturile civile? 

Rețelele sociale sunt un instrument foarte puternic, în special în mâinile acelor 

indivizi care trebuie să-și ridice vocea pentru a fi auziți în acele țări în care mass- 

media sunt controlate sau deținute de stat sau de elite politice și financiare. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce responsabilitate 

socială și drepturi există. 

2. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară a ceea ce 

responsabilitățile și drepturile sunt atât la nivel teoretic, cât și practic. 

3. Diferența dintre diferitele tipuri de îndatoriri, valoarea morală a responsabilității și 

relevanța drepturilor sunt astăzi concepte fundamentale. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 
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Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 
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3. SOCRATIVUL permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca competiție sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă 

de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul ECHILIBRUL DINTRE DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• legătura dintre drepturi și responsabilități 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  drepturi 

 responsabilități 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată punctul de pornire și explică conceptele, inclusiv trailerul lui 

Breadwinner (făcând clic pe titlul „Povestea lui Parvana”) 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a discuta despre modul în care drepturile civile pot fi diferite în diferite țări și 

modul în care drepturile se pot schimba brusc odată cu apariția regimurilor care limitează 

libertatea. 

Interacțiune: P-Ss, Ss-P, Ss-Ss 

Timp de alocat: min. 20 
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Activitate: Considerare finală 

Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog pentru a înțelege modul în care povestea 

și discuția au stimulat o înțelegere mai profundă a subiectului. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

Activitate suplimentară: vizionați filmul complet „The breadwinner”. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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 MODULUL C. 
PRIORITATEA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 
 ÎN ERA DIGITALĂ 

Obiective didactice 

Acest modul urmărește să înțeleagă că drepturile și obligațiile sunt fețele gemene ale 

aceleiași medalii și să arate că pentru a ști când ar trebui să fie predominant avem 

nevoie de etică. 

Ce este etica și istoria ei 

Filosoful Carlo Clericetti prezintă istoria eticii luând în considerare modul în care 

reflectarea în jurul principiilor care trebuie să ghideze acțiunile umane este una dintre 

problemele fundamentale ale istoriei gândirii. Întotdeauna se luptă sunt două fire, 

interpretate diferit: unul este cel care caută aceste principii într-o sursă externă și mai 

sus, celălalt care crede în schimb că se naște pe pământ. 

„Etică” este astăzi un termen utilizat pe scară largă atât ca substantiv, cât și ca adjectiv 

(de exemplu „etică laică”, sau „etică în afaceri”, dar și „afaceri etice”, „finanțe etice”, 

„cod etic” și așa mai departe ). Toată lumea știe mai mult sau mai puțin ce înseamnă, 

poate cei care sunt conștienți de faptul că acest cuvânt indică una dintre cele două sau 

trei probleme fundamentale ale întregii istorii a gândirii sunt puțin mai puțin. 

Termenul a fost introdus în limbajul filosofic de Aristotel și derivă dintr-un cuvânt 

grecesc care înseamnă „comportament, costum”. Reflecția în jurul comportamentului 

practic al omului, principiile care trebuie să-l ghideze și problema unde să atragă 

aceste principii. 

Tocmai asupra acestui ultim punct de la nașterea discuției au existat două aspecte 

opuse și ireconciliabile. Se crede că aceste principii derivă dintr-o sursă transcendentă 

(zei, religie, universalul lui Socrate sau imperativul kantian absolut, de exemplu). 

Cealaltă persoană care în schimb caută pe pământ bazele pe care să construiască, 

de vreme ce sofiștii au arătat că Adevărul cu „V” capital este o iluzie. 

Diferența radicală dintre aceste două poziții este evidentă. Dacă etica derivă dintr-o 

sursă superioară omului, problema este să încercăm să înțelegem cum din această 

sursă putem trage un ghid de comportament care nu este supus opiniilor și care nu 
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este susceptibil la schimbări. Dacă în schimb etica este plasată de om, omul o poate 

schimba și ea, el decide cel care forțează chiar ceea ce ar părea „natural”. El este omul 

care face legea, nu o primește de la altcineva, care se află pe Muntele Sinai sau poate 

fi identificat cu construcții complexe de gândire. 

Între aceste două curente, mereu în luptă se mișcă întreaga istorie a filozofiei, cu o 

contaminare reciprocă, de asemenea, de mare importanță. Socrate, de exemplu, deși 

aparține primului curent, poate fi definit într-un fel „teren”. Conceptul său central este 

acela că cei care cunosc binele o fac; cine se comportă diferit nu o face pentru că este 

„rău” sau pentru că alege o altă cale, ci din necunoaștere a ceea ce este adevăratul 

bine. Ideea lui Platon, pe de altă parte, este - și trebuie să fie - complet detașată de 

lume, tărâmul eronatului, iar perfecțiunea constă în contemplarea Ideilor. 

Dar ce îi împinge pe filosofi să se ocupe de găsirea regulilor comportamentului uman? 

Nevoia de a căuta adevărul, nevoia de speculații intelectuale, desigur. Dar și 

transformări sociale, puncte de discontinuitate în istorie. Când un sistem de viață intră 

în criză, sistemul de valori partajate pe care l-a creat este și el tremurând, iar căutarea 

de noi parametri devine tot mai urgentă. Socrate și sofiștii, primii care pun în mod 

sistematic întrebarea, trăiesc într-o societate în transformare, unde o nouă clasă 

conducătoare care își extrage puterea mai presus de toate din comerț înlocuiește 

nobilimea prin dreptul de naștere făcut mai presus de toți proprietarii de terenuri. 

Sofiștii sunt expresia acestei societăți în mișcare: fără principii neschimbătoare, etica 

este un set de reguli care trebuie să facă societatea să funcționeze mai bine. Ei sunt 

primii relativiști. 

Aristotel, pe de altă parte, nu va fi. Va coborî din Hyperuranium, dar va apela la natura 

umană, la regulile care aparțin „în mod natural” ființei umane. 

Dar cum putem fi siguri de existența acestor reguli și interpretarea lor corectă, dacă nu 

cu ceea ce am putea defini în cele din urmă un „act de credință”? Se poate baza etica 

pe natură, dar natura nu mai este ușor de cunoscut de „adevăratul bine”. Mulți alții vor 

fi filosofii care vor alege să întemeieze etica în natură, de fapt, dar cu soluții și rezultate 

diferite. 

Mai mult, chiar și etica creștină, care are și un Dumnezeu ca primă instanță din care 

să-și tragă temeliile, atunci când depășește marile prescripții generale („iubiți-vă unii 
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pe alții ca frați, iertați-vă, fiți perfecți ca„ Dumnezeu este desăvârșit ”) variază foarte 

mult în spațiu și timp și, pentru o perioadă scurtă, va rezolva multe dispute etico- 

teologice prin încredințarea cuvântului definitiv mizei. 

Problemele eticii se împletesc cu cele ale dreptului, pe care este de a stabili în practică 

regulile modurilor de comportament considerate corecte și de dorit. Problema „legii 

naturale”, care este - din nou - derivă din natură, trece prin întreaga epocă modernă. 

Dar problema nu se schimbă: natura este diferită în funcție de cine o observă. 

De ce să predăm etica astăzi 

Yascha Benjamin Mounk (2014) de la Universitatea Harvard spune că „Motivele 

importante care se referă la sine, la alte aspecte și societale, pentru care trebuie să 

acordăm responsabilității un rol real în lumea noastră morală și politică. Bazându-mă 

pe aceste motive, schițez un cont instituțional de responsabilitate care ajută la 

împuternicirea oamenilor pentru a dobândi stăpânire asupra propriilor vieți și extrag 

implicațiile acestui cont pentru proiectarea instituțiilor politice, inclusiv a statului 

bunăstării ". 

Importanța eticii în era digitală este explicată în mod clar de Floridi (2015) când spune: 

„Implementarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și adoptarea lor de 

către societate afectează radical condiția umană, în măsura în care modifică relațiile 

noastre cu noi înșine, altora și lumii. Omniprezenta din ce în ce mai mare a TIC-urilor 

scutură cadrele de referință stabilite prin următoarele transformări: i. estomparea 

distincției dintre realitate și virtualitate; ii. estomparea distincțiilor dintre om, mașină și 

natură; iii. inversarea de la lipsa informației la abundența informațiilor; și iv. trecerea 

de la primatul entităților la primatul interacțiunilor. Lumea este cuprinsă de mințile 

umane prin concepte: percepția este neapărat mediată de concepte, ca și cum ar fi 

interfețele prin care realitatea este experimentată și interpretată. Conceptele oferă o 

înțelegere a realităților înconjurătoare și un mijloc prin care să le prindem. Cu toate 

acestea, actualul set de instrumente conceptuale nu este adaptat pentru a aborda noile 

provocări legate de TIC și duce la proiecții negative despre viitor: ne temem și 

respingem ceea ce nu reușim să dăm sens și să dăm sens ”. El continuă spunând că 

„Ceea ce pare să lipsească, în societățile bogate, este angajamentul fundamental cu 

proiectul uman: cantitatea tot mai mare de timp liber pare să ne găsească cultura 
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nepregătită. Este ca și cum, după ce a muncit din greu pentru a obține dreptul de a fi 

în vacanță, omenirea ar putea fi apoi nepregătită necritic pentru a profita la maximum 

de resursa sa cea mai prețioasă, timpul. Tehnologiile sunt folosite pentru a economisi 

mai întâi timp și apoi pentru a-l ucide. Deci, una dintre întrebările politice urgente cu 

care ne confruntăm în avans societăților informaționale este: la ce fel de proiect uman 

lucrăm? ”. Etica ne ajută exact să înțelegem cum ne modelează viața într-un mod 

semnificativ. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Cum a definit Aristotel „etica”? 

„Etica este acea ramură a filozofiei care studiază conduita ființelor umane și criteriile 

după care se evaluează comportamentul și alegerile”. 

2. Care este o definiție mai generică a eticii? 

Etica este deci un set de norme și valori care reglementează comportamentul uman 

atribuind o judecată pozitivă sau negativă cu privire la bine și rău. 

3. De ce moralitatea și etica nu sunt același lucru? 

Morala include setul de norme care disting binele și răul, în timp ce etica corespunde 

efortului speculativ de a înțelege cum au fost produse aceste norme morale. 

4. Care este diferența dintre etică și lege? 

Legea se bazează pe puterea coercitivă a statului, în timp ce etica se bazează numai 

pe controlul social. 

5. Care sunt cele două ramuri ale eticii? 
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Etica este împărțită în teeologic și deontologic. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1. ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Etica este acea ramură a filozofiei care studiază 

A. Frumuseţe 

b. Comportamentul ființelor umane 

c. Dumnezeu și religie 

d. Cunoştinţe 

2. Studii de etică 

A. care este adevăratul bine și ce mijloace pentru a-l atinge 

b. modul în care albinele umane percep lumea din jurul lor 

c. legătura dintre oameni și Dumnezeu 

d. Cum pot oamenii să știe și să învețe 
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3. Etica nu este 

A. un set de norme și valori care reglementează comportamentul uman 

b. o modalitate de a atribui o judecată pozitivă sau negativă 

c. vizând definirea binelui și a răului 

d. o listă clară de a face și a nu face 

4. Etica corespunde 

A. Set de norme 

b. Lista prescripției 

c. efort speculativ pentru a înțelege cum au fost produse normele 

morale 

d. abordarea filosofică a vieții și a atenției 

5. Etica poate fi privită ca 

A. o „instituție normativă” 

b. o „instituție socială” 

c. ambele 

d. niciunul dintre ei 

6. Etica și dreptul le reglementează pe ambele 

A. relațiile interumane între indivizi 

b. relațiile interumane dintre indivizi și societate 

c. niciunul dintre ei 

d. ambele 

7. Principiile morale sunt 

A. Stabilit pentru totdeauna 

b. Înnăscut în oameni 

c. A preda 

d. Dezvoltat individual 

8. Etică și mass-media 

A. Ca nimic de făcut 
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b. Sunt conectate prin lege 

c. Sunt doar câmpuri separate 

d. Dezvoltă o conexiune din ce în ce mai strictă 

9. Ce ramură a eticii funcționează pe mass-media și TIC 

A. etica presei 

b. etica societății 

c. etica digitală 

d. noua etică 

10. Etica poate fi 

A. Teleologic 

b. Deontologic 

c. Utilitar 

d. Toate răspunsurile anterioare 

2.ÎNTREBĂRI DE TIPUL ADEVARAT/ FALS 

1. Etica este acea ramură a filozofiei care studiază conduita ființelor umane. 

ADEVARAT FALS 

2. Etica studiază ce este adevăratul bine și care sunt mijloacele de realizare a 

acestuia. ADEVARAT FALS 

3. Etica și moralitatea sunt sinonime. ADEVARAT FALS 

4. Etica este neutră, nu atribuie o judecată pozitivă sau negativă. ADEVARAT 

FALS 

5. Morala corespunde efortului speculativ de a înțelege cum au fost produse 

normele morale. ADEVARAT FALS 

6. Etica include ansamblul de norme care disting binele și răul. ADEVARAT FALS 

7. Dacă moralitatea consideră normele și valorile ca fapte, împărtășite de toată 

lumea, etica încearcă să ofere o explicație rațională și logică a acestora. 

ADEVARAT FALS 
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8. Etica poate fi privită ca o „instituție normativă” și „instituție socială” împreună. 

ADEVARAT FALS 

9. Etica nu are nicio relație cu dreptul. ADEVARAT FALS 

10. Când vorbim despre bine sau rău, o putem face în termeni morali sau non- 

morali. ADEVARAT FALS 

3.ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Etica este acea ramură a filozofiei care studiază ... [conduita ființelor umane] 

2. Studii de etică ... [care este adevăratul bine și care sunt mijloacele de realizare 

a acestuia] 

3. Etica poate fi ... [teleologică, deontologică, utilitară] 

4. Morala include ... [setul de norme care disting binele și răul] 

5. Etica corespunde ... [efortului speculativ de a înțelege cum au fost produse 

normele morale] 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cum a definit Aristotele „etica”? 

„Etica este acea ramură a filozofiei care studiază conduita ființelor umane și 

criteriile după care sunt evaluate comportamentul și alegerile”. 

2. Care este o definiție mai generică a eticii? 

Etica este deci un set de norme și valori care reglementează comportamentul 

uman atribuind o judecată pozitivă sau negativă cu privire la bine și rău. 

1. De ce moralitatea și etica nu sunt același lucru? 

Morala include setul de norme care disting binele și răul, în timp ce etica 

corespunde efortului speculativ de a înțelege cum au fost produse aceste norme 

morale. 
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2. Care este diferența dintre etică și lege? 

Legea se bazează pe puterea coercitivă a statului, în timp ce etica se bazează 

numai pe controlul social. 

3. Care sunt cele două ramuri ale eticii? 

Etica este împărțită în teleologică și deontologică 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce responsabilitate 

socială și drepturi există. 

2. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară a ceea ce 

responsabilitățile și drepturile sunt atât la nivel teoretic, cât și practic. 

3. Diferența dintre diferitele tipuri de îndatoriri, valoarea morală a responsabilității și 

relevanța drepturilor sunt astăzi concepte fundamentale. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 
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Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 
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3. SOCRATIVUL permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca competiție sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă 

de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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SAMPLE CLASS PLAN 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul PRIORITATEA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „etica”; 

• care este importanța provocărilor digitale; 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • drepturi 

 • obligații 

 • etică 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată PPT și explică conceptele 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a vă gândi cum iau decizii și cum definesc dacă o acțiune este bună sau rea. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 
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Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog despre diferitele situații / soluții pe care 

elevii le-au prezentat 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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CAPITOLUL 3 
SOCIETATE, COEZIUNE ȘI SOLIDARITATE ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. 
 COEZIUNE 

Obiecte de predare 

Acest modul intenționează să ofere o imagine de ansamblu asupra societății actuale, 

prin utilizarea conceptului de „sat global”, cu o referire specială la rolul internetului ca 

agent de schimbare socială care, pe de o parte, sporește coeziunea între oameni și 

pe altele reînnoiește și întăresc dezechilibrele deja existente în societate. 

Lumea este un sat global 

Termenul societate derivă din latinescul „societate”, un derivat al lui socius, „însoțitor”, 

care indică starea de a fi împreună cu alți oameni. 

În prezent, termenul de societate este folosit pentru a se referi la orice grup uman unit 

de interese comune, în care sunt stabilite diferite tipuri de relații și forme de cooperare 

pentru a asigura supraviețuirea și reproducerea întregului însuși și a membrilor săi. 

Antropologia definește cultura ca ansamblul de comportamente și cunoștințe pe care 

oamenii le dobândesc ca membri ai unei societăți și care servesc la adaptarea la 

mediul în care trăiesc și la transformarea ei, țesând relații între ele. Societatea este 

asociată cu sinonime ca comunitate, asociație și este un concept legat de contactul cu 

oamenii. 

Dezvoltarea mijloacelor media a contribuit la extinderea granițelor diferitelor 

comunități, grație trimiterii de scrisori mai întâi și apoi la telefon, a fost posibil să 

rămânem în contact chiar și cu cele mai îndepărtate rude și cunoștințe; nașterea 

Internetului a extins și mai mult granițele menționate mai sus, permițând construirea 

de noi comunități și / sau consolidarea celor existente prin utilizarea unui computer sau 

smartphone. 

A face parte dintr-o comunitate, chiar dacă virtuală, este încercarea de a răspunde 

nevoilor umane primordiale de a se exprima, de a face parte dintr-un grup și de a 
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extinde rețeaua de prietenii. În trecut, dimensiunea comunității era limitată de 

constrângeri spațiale și temporale, dar noile tehnologii permiteau depășirea acestor 

limite, iar fiecare este capabil să-și lărgească propria rețea socială. 

Astăzi vorbim despre transformarea digitală, o inovație care a implicat toate sectoarele 

vieții cotidiene a umanității: mass-media, instituții, turism, industrie, servicii personale, 

publicare etc. O inovație realizată de computere și dispozitive mobile conectate pe web 

care face comunicare și interacțiune ușoară între oameni, dar și toate tehnologiile 

digitale create de om pentru a simplifica și a ajuta unele aspecte ale vieții de zi cu zi 

(de exemplu, gândiți-vă la ultima generație de mașini, cu comenzi digitale pentru o 

conducere sigură). 

În eseul său Understanding Media: The Extensions of Man (1964), Marshall McLuhan 

a definit conceptul de „sat global”, că în zilele noastre este mai actual ca niciodată: 

primim știri, informații, mesaje simultan din fiecare colț al planetei. 

Mediile de comunicare au transformat lumea în ceva care poate fi explorat cu ușurință 

ca un sat, de unde și expresia satului global. Un oximoron (figură retorică constând în 

abordarea, în aceeași frază, a cuvintelor care exprimă concepte opuse) care astăzi 

este folosit pentru a vorbi despre globalizare și rolul internetului ca motor al „abordării”. 

Fenomenul globalizării poate fi descris pe scurt ca un proces în care oamenii din 

întreaga lume se simt din ce în ce mai aproape, economic și cultural, prin comerț, IT 

(tehnologia informației), televiziune, cinema, transport etc. Antropologul Ulf Hannerz 

definește termenul globalizarea ca o interconectare generală și în creștere, în funcție 

de diferite perspective (economice, politice, culturale), combinată cu o conștientizare 

tot mai mare de a face parte din aceeași umanitate la nivel planetar. 

Transformarea digitală a societății: relații prin intermediul rețelelor sociale 

Odată cu nașterea presei, noile mass-media extraordinare ne-au extins simțurile, ne- 

au amplificat facultățile și posibilitățile de comunicare, informare, distracție și învățare. 

Prin intermediul unui smartphone putem „naviga” pe web continuu, oriunde și în orice 

moment al zilei. 
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Internetul este ușor de utilizat, deoarece toate aplicațiile au aceeași setare grafică și 

interacțiune cu obiecte, este disponibil fără a fi nevoie să citiți un manual. Mai mult, 

există dimensiunea expresivă a web-ului care permite tuturor să se exprime și să 

creeze conținut nou care poate fi accesibil instantaneu; și în cele din urmă, 

dimensiunea comunității, adică interacțiunea dintre oameni. 

Cu ceea ce se numește acum web 3.0, utilizatorul este transformat dintr-un actor pasiv 

în protagonistul creării și gestionării conținutului în rețea, creând noi logici și noi 

procese în ceea ce se numește și un web colaborativ. Rețelele sociale reprezintă cel 

mai clar exemplu, sunt aplicații care permit utilizatorilor înregistrați să partajeze și să 

interacționeze reciproc conținut textual, imagini, video și audio. 

Sociologii, antropologii și filozofii văd internetul ca un nou „mediu” de studiu, un spațiu 

virtual imens în care dinamica socială online se împletește cu cea offline, dând viață 

noilor fenomene sociale. Astăzi vorbim despre „cultura conectivității” care aruncă 

lumină asupra omniprezenței tot mai mari a platformelor digitale în viața oamenilor, 

prin utilizarea a numeroase aplicații (social media) și a tehnologiei mobile 

(smartphone-uri, tablete etc.). 

Cea mai mare incidență în utilizarea rețelelor sociale din Europa se înregistrează în 

rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, dintre care majoritatea nu au 

cunoscut niciodată o lume fără acces direct la internet. Pentru tineri, rețelele sociale 

sunt un instrument de exprimare, prin crearea de profiluri care descriu interesele lor 

personale, hobby-urile și ideile pe o gamă mai largă de subiecte. Ceea ce numim 

„Generația Z”, care se referă la persoanele născute din 2000 până în 2013, sunt cei 

care cunosc regulile și funcționarea rețelelor sociale, mult mai bine decât adulții, 

deoarece au fost obișnuiți cu utilizarea tehnologiei încă de la naștere. Internetul și 

rețelele sale sociale au transformat modul în care această generație, denumită în mod 

obișnuit „nativi digitali”, interacționează și comunică cu lumea. 

Coeziunea în era digitală 

Mediile sociale au devenit o parte a vieții aproape tuturor, iar popularitatea lor a crescut 

de la mijlocul anilor 2000. A revoluționat modul în care comunicăm și împărtășim 

informații cu prietenii, familia și străinii din întreaga lume. 
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Mediile sociale s-au transformat într-un spațiu în care formăm și construim relații, 

modelăm identitatea personală, ne exprimăm și învățăm despre lumea din jurul nostru. 

Platformele sociale promovează un sentiment de comunitate și facilitează schimbul de 

cunoștințe, din acest motiv unii cercetători avansează ipoteza rețelei web ca 

instrument de coeziune socială. 

Coeziunea socială ca termen normativ descrie o stare pozitivă a relațiilor sociale într- 

o anumită localitate (context) sau societate. Poate include considerarea apartenenței 

la o comunitate, societate sau sentimentele de atașament față de un loc; incluziune, în 

legătură cu oportunitățile de acces pe piața muncii, educație, sănătate și locuințe; 

participarea la activități sociale. Ca termen sociologic, coeziunea se referă la gradul 

de interconectare în rețeaua de relații. 

Conceptual, nu există un consens larg cu privire la o distincție între coeziune socială 

și incluziune socială. Ambii termeni, coeziune și incluziune par să implice conceptul de 

participare, capacitate (economică, socială, fizică etc.) și oportunitatea de a face parte 

din aceasta. Acestea implică un sentiment de dihotomie: a fi inclus sau exclus. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce este satul global? 

Este un termen care este folosit pentru a vorbi despre globalizare și rolul webului ca 

motor de „abordare” între oameni. Acesta definește o interconectare generală și în 

creștere, în funcție de diferite perspective (economice, politice, culturale), împreună 

cu conștientizarea faptului că face parte din aceeași umanitate la nivel planetar. 

2. Ce se înțelege prin expresia „cultură a conectivității”? 

Este o expresie care se referă la omniprezența crescândă a platformelor digitale în 

viața oamenilor, prin utilizarea a numeroase aplicații (social media) și a tehnologiei 

mobile (smartphone-uri, tablete etc.). 
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3. Ce înseamnă selfie? 

Selfie se referă la orice fotografie de autoportret, făcută singură, cu partenerul sau cu 

alte persoane. Selfie-ul este o manifestare care implică forma identitară a oamenilor, 

pe de o parte sub aspectul narcisismului și vanității, pe de altă parte în raport cu 

descoperirea de sine. 

4. Descrieți termenul de coeziune socială. 

Coeziunea socială ca termen normativ descrie o stare pozitivă a relațiilor sociale într- 

o anumită localitate (context) sau societate. Poate include considerarea apartenenței 

la o comunitate, societate sau sentimentele de atașament față de un loc; incluziune, 

în legătură cu oportunitățile de acces pe piața muncii, educație, sănătate și locuințe; 

participarea la activități sociale. Ca termen sociologic, coeziunea se referă la gradul 

de interconectare a oamenilor din rețeaua de relații. 

5. Ce este decalajul digital? 

Decalajul digital se bazează pe premisa că lipsa accesului la internet și potențialul de 

participare voluntară în cadrul acestuia pot provoca dezavantaje combinate acolo 

unde există deja. 

Accesul la web la nivel național și procentul de utilizare de către cetățeni sunt legate 

de performanța economică a unei țări: cu cât o țară este dezvoltată în termeni 

economici, cu atât mai mulți oameni își pot permite tehnologiile digitale și se pot baza 

pe ele în activitățile lor zilnice. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1) Cui îi este asociat termenul de societate? 

• Lumea 

• Comunitate 

• Internet 

2) Care sunt mijloacele de comunicare pentru Marshall McLuhan? 
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• Permit oamenilor să rămână în legătură cu rudele. 

• Nu au ajutat la extinderea granițelor diferitelor comunități. 

• Ceva care a transformat lumea într-un sat global. 

3) Care dintre acestea este un mediu? 

• Un ceas 

• Un calculator 

• Ambele 

4) Ce reprezintă un mediu pentru McLuhan? 

• O extensie a facultăților umane. 

• Ceva care a transformat modul de percepere și gestionare a timpului. 

• Web-ul este mediul. 

5) Rețelele sociale sunt aplicații care: 

• Nu patrajează aceeași setare grafică și interacțiune cu obiecte. 

• Permit utilizatorilor înregistrați să partajeze și să interacționeze între ei. 

• Pot trimite e-mailuri cu conținut textual, imagini, video și audio. 

6) Cea mai mare incidență în utilizarea rețelelor sociale din Europa se 

înregistrează în rândul tinerilor în vârstă: 

• 16 - 24. 

• 9-25. 

• 13-24. 
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7) Mediile sociale s-au transformat într-un spațiu în care: 

• formăm și construim relații. 

• pierdem identitatea personală. 

• aflăm despre știri. 

8) Coeziunea socială ca termen normativ poate include luarea în considerare a 

• Apartenența la o familie. 

• Sentimente de atașament față de un loc. 

• Participarea la lucrări sociale. 

9) Tehnologiile digitale și platformele de socializare oferă un potențial mare 

pentru a încuraja coeziunea socială, deoarece: 

• Întăresc legăturile sociale existente atât la nivel local, cât și la nivel global 

• Sunt o nouă formă de dependență de Internet în rândul noilor generații. 

• Creează așa-numita „divizare digitală”. 

10) Utilizarea internetului este legată de o serie de factori: 

• Vârstă, statut socio-economic, sex. 

• Poziția geografică, nivelurile de educație, religia, etnia, limba. 

• Ambele. 

2. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 
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1. Termenul societate este asociat cu sinonime ca comunitate, asociație și este 

un concept legat de contactul cu oamenii. 

2. Mediile de comunicare au transformat lumea în ceva care poate fi ușor explorat 

ca un sat. 

3. Mediul este definit ca o extindere și împuternicire a facultăților umane. 

4. „Cultura conectivității” este o expresie care aruncă lumină asupra 

omniprezenței crescânde a platformelor digitale în viața oamenilor, prin utilizarea 

a numeroase aplicații (social media) și a tehnologiei mobile (smartphone-uri, 

tablete etc.). 

5. Platformele sociale promovează un sentiment de comunitate și facilitează 

schimbul de cunoștințe, din acest motiv unii cercetători avansează ipoteza rețelei 

web ca instrument de coeziune socială. 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Dezvoltarea mijloacelor media a contribuit la extinderea granițelor diferitelor 

comunități. ADEVARAT FALS 

2. În eseul său Understanding Media: The Extensions of Man (1964), Marshall 

McLuhan a definit conceptul de „sat global”, care în trecut era mai actual ca 

niciodată. ADEVARAT FALS 

3. Numai Web-ul poate fi definit ca un mediu, deoarece ne-a schimbat 

abordarea față de cunoaștere. ADEVARAT FALS 
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4. Internetul este ușor de utilizat și permite tuturor să se exprime și să creeze 

conținut nou care poate fi accesibil instantaneu. ADEVARAT FALS 

5. Cea mai mare incidență în utilizarea rețelelor sociale din Europa se 

înregistrează în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. 

ADEVĂRAT-FALS 

6. Internetul și rețelele sale sociale au transformat modul în care nativii digitali 

interacționează și comunică cu lumea. ADEVARAT FALS 

7. Platformele sociale promovează un sentiment de comunitate și facilitează 

schimbul de cunoștințe. ADEVARAT FALS 

8. Coeziunea socială ca termen normativ descrie o stare pozitivă a relațiilor 

sociale într-o anumită localitate (context) sau societate. ADEVARAT FALS 

9. Studiile conexe leagă utilizarea masivă a mediilor sociale în rândul tinerilor de 

diferite consecințe psiho-sociale, cum ar fi depresia. ADEVARAT FALS 

10) Tehnologiile digitale și rețelele sociale pot reproduce disparitățile sociale 

existente în rândul celor care au acces gratuit. ADEVARAT FALS 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce sunt solidaritatea și 

coeziunea 

2. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară a ceea ce este solidaritatea sunt atât la nivel teoretic, cât și practic. 

3. Diferențele dintre solidaritate și coeziune sunt astăzi concepte fundamentale. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVUL permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca competiție sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă 

de mai jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul SOCIETATEA, COEZIUNEA ȘI SOLIDARITATEA ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „societatea”; 

• care este importanța coeziunii; 

• care este importanța solidarității; 

• modul în care coeziunea și solidaritatea se corelează. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • societate 

 • coeziune 

 solidaritate 

PARTEA II: Demersul didactic 

Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică (PPT). Notele mici 

pentru manual și versiunea electronică din TSM vor fi, de asemenea, foarte utile 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată PPT și explică conceptele 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a gândi cum iau decizii și cum definesc dacă o acțiune este bună sau rea. 
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Interacțiune: P-Ss, Ss-P, Ss-Ss 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 

Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog despre diferitele situații / soluții pe care 

elevii le-au prezentat 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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MODULUL B. 
SOLIDARITATE 

Obiectivele modulului 

Modulul descrie conceptul de modernitate lichidă și, în raport cu acesta, tratează tema 

solidarității și modul în care Internetul reprezintă un instrument pentru extinderea 

domeniului său de acțiune, oferind câteva exemple practice. 

Societatea lichidă 

În raport cu primul capitol, dorim să preluăm conceptul de societate globală conform 

viziunii sociologului și filosofului Z. Bauman care, în numeroasele sale cărți, a 

considerat societatea noastră folosind conceptul de modernitate lichidă. Conform 

interpretării sale, suntem o societate care trăiește pentru consum și în care totul este 

marfă, inclusiv ființa umană. În modernitate, totul este pătruns de „lichiditatea” sau 

„fluiditatea”, care este caracteristica lichidelor, care nu pot fi susținute de o formă, 

deoarece nu au coeziune internă. 

Potrivit lui Bauman, relațiile dintre oameni, în toate aspectele vieții, sunt fluente, se 

schimbă, înseamnă că, de fapt, nu există „soliditatea” trecutului. Comunitățile nu mai 

sunt compacte și de lungă durată, dar se dovedesc a fi fragile, precare, tindând spre 

individualism și întotdeauna expuse riscului de dispariție. Una dintre caracteristicile 

socialității este medierea relațiilor interumane prin utilizarea de zi cu zi a tehnologiilor 

digitale, care vă permite să gestionați relațiile într-un mod mai fluid, fără a fi nevoie să 

fiți prezenți fizic. Relația caracterizată de întâlnirea eficientă, într-un mediu fizic (cum 

ar fi, de exemplu, într-un pătrat), este înlocuită de „conexiunea” la Web, spațiul virtual, 

numit și ciberspațiu. 

Revoluția digitală și virtualizarea realității exaltă unele caracteristici ale omului lichid: 

viteza, nevoia de a stabili relații, căutarea propriei identități și emoții. În zilele noastre, 

în științele sociale, impactul internetului asupra societății este văzut, pe de o parte, cu 

neîncredere și neîncredere, pe de altă parte, susținut și diseminat pentru potențialul 

158 
 

 
  



 

său imens. Asistăm la o transformare radicală în care spațiul cibernetic se interpune 

ca mediu de locuit, care este împletit cu lumea reală și care influențează construcția 

identității și a relațiilor ființelor umane. 

Solidaritatea și mediul digital 

Solidaritatea este o valoare care include empatia, adică recunoașterea în celălalt și 

care se bazează pe construirea unor rețele de relații afective care depășesc logica 

economică și de piață. 

Cuvântul solidaritate definește, la nivel etic și social, o relație de fraternitate și sprijin 

reciproc între membrii unei societăți și indică acțiuni care vizează reechilibrarea 

inegalităților sociale. Cu expresia „a fi solidari cu ceilalți” ne putem referi la împărtășirea 

de idei, intenții și responsabilități: de exemplu, putem afirma că suntem solidari cu 

colegii de clasă, cu familia, cu vecinii sau cu colegii noștri. 

Cuvântul solidaritate înseamnă, de asemenea, împărtășirea unei relații de ajutor în 

favoarea indivizilor aflați în dificultate, cu gesturi mici sau mari care se realizează nu 

numai cu împărțirea bunurilor primare, a obiectelor materiale, a banilor, ci și cu 

colaborarea dintre oameni. 

În zilele noastre există multe manifestări de solidaritate care sunt întruchipate în diferite 

practici sociale, cum ar fi, de exemplu, munca voluntară socio-existențială, 

asociaționismul, mobilizarea în timpul marilor dezastre naturale, donarea de sânge etc. 

Vorbind despre solidaritate ne determină să introducem și dimensiunea comunității, 

ceea ce ridică o întrebare importantă: suntem doar solidari cu membrii comunității 

noastre, apoi față de oamenii pe care îi cunoaștem sau fără discriminare față de toată 

lumea? 

Inițial, asociațiile de ajutor reciproc s-au format pornind de la împărtășirea unei situații 

comune, aceeași între oameni, care apoi au decis să se angajeze într-o acțiune 

colectivă de ajutor reciproc. Născuți în domeniul psihosocial și al sănătății, aceste 

grupuri își propun să dezvolte forme de sprijin pentru depășirea problemelor de zi cu 

zi, cum ar fi, de exemplu, asociații de persoane cu dizabilități, vârstnici, vecinătate etc. 

Astăzi, însă, există multe grupuri bazate mai degrabă pe diferență decât pe egalitate, 

unul dintre exemplele majore îl reprezintă numeroasele centre de primire pentru străini 
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care au fost instruiți în întreaga Europă pentru a satisface nevoia de a integra oameni 

din diferite țări și culturi. Un alt exemplu important al modului în care solidaritatea poate 

trece granițele diferențelor culturale și sociale, îl găsim la baza Uniunii Europene 

însăși. Solidaritatea este principiul fondator al construcției Uniunii Europene și este 

considerată ca fiind singurul instrument pentru a depăși obstacolul diferenței dintre 

diferitele state membre și pentru a încuraja cooperarea între popoare. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce înseamnă modernitate lichidă? 

Conceptul de modernitate lichidă a fost inventat de sociologul și filosoful Z. Bauman 

pentru a descrie modernitatea actuală în care relațiile dintre oameni, în toate aspectele 

vieții, sunt fluente, se schimbă, înseamnă că de fapt nu există „soliditatea”. " din trecut. 

Comunitățile nu mai sunt compacte și de lungă durată, dar se dovedesc a fi fragile, 

precare, tindând spre individualism și întotdeauna expuse riscului de dispariție. 

2. Ce rol joacă tehnologiile digitale în modernitatea lichidă? 

Utilizarea tehnologiilor digitale permite oamenilor să gestioneze relațiile într-un mod 

mai fluid, fără a fi nevoie să fie prezenți fizic. Relația caracterizată de întâlnirea 

eficientă, într-un mediu fizic (cum ar fi, de exemplu, într-un pătrat), este înlocuită de 

„conexiunea” la Web, spațiul virtual, numit și ciberspațiu. 

3. Care este definiția solidarității? 

Cuvântul solidaritate definește, la nivel etic și social, o relație de fraternitate și sprijin 

reciproc între membrii unei societăți și indică acțiuni care vizează reechilibrarea 

inegalităților sociale. Cuvântul solidaritate înseamnă, de asemenea, împărtășirea unei 

relații de ajutor în favoarea indivizilor aflați în dificultate, cu gesturi mici sau mari care 

se realizează nu numai cu împărțirea bunurilor primare, a obiectelor materiale, a 

banilor, ci și cu colaborarea dintre oameni. 
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4. Cum se schimbă solidaritatea în era digitală? 

Realitatea virtuală este un fel de provocare pentru umanitate și, în felul său, iterația 

digitală poate ajuta la rezolvarea problemelor existente în realitate, îmbunătățind 

înțelegerea culturală și asigurând că drepturile universale ale omului sunt răspândite 

în toată lumea. 

Internetul are, fără îndoială, capacitatea de a aborda inegalitățile moștenite din spațiul 

fizic și de a ne angaja în problemele etice și morale ale „celorlalți” îndepărtați: această 

„putere mobilizatoare a Internetului” poate promova „solidaritatea globală de jos în 

sus”. 

5. Care sunt principalele diferențe între cele mai vechi forme de solidaritate și cele mai 

moderne, cum ar fi crowdfunding? 

Principalele diferențe dintre cele mai vechi și tradiționale forme de solidaritate și aceste 

noi forme de „crowdfunding” sunt legate de viteză și mărime: în trecut solidaritatea era 

legată de acțiunile locale, în propriul cartier sau oraș, în timp ce cu noile tehnologii de 

comunicare , solidaritatea prin sprijin financiar poate avea loc instantaneu și în întreaga 

lume. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 

163 
 
 

  



 

VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. În zilele noastre, relațiile sunt: 

• Caracterizate mai mult de întâlnirea eficientă. 

• Înlocuite de „conexiunea” la spațiul virtual. 

• Nu mai sunt compacte. 

2. Solidaritatea este o valoare care include: 
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• Empatie. 

• Construirea rețelelor de relații afective. 

• Ambele. 

3. La ce se referă solidaritatea? 

• Împărtășirea unei relații de ajutor în favoarea persoanelor aflate în 

dificultate. 

• Împărtășirea de idei cu colegii noștri. 

• Relația dintre frați. 

4. Uniunea Europeană se bazează pe valorile indivizibile și universale ale: 

• Demnitatea umană, libertatea și solidaritatea. 

• Egalitate, demnitate umană, libertate și solidaritate. 

• Egalitate și solidaritate. 

5. Internetul are capacitatea: 

• Pentru a promova solidaritatea. 

• Pentru a dezactiva participarea activă în societate. 

• Ambele. 

2. Survival International este o organizație non-profit hotărâtă să întreprindă 

acțiuni de solidaritate față de popoarele indigene ale lumii prin: 

• Angajarea jurnaliștilor. 

• Acțiuni online și offline. 

• Trimiterea scrisorilor. 
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3. Pentru Survival International, Web-ul a reprezentat: 

• Un obstacol în calea realizării activităților. 

• Un instrument eficient pentru misiunea organizației. 

• Singura modalitate de a continua acțiunile de solidaritate. 

4. Pe web, Survival invită susținătorii săi: 

• Să distribuit informațiile despre popoarele indigene și tribale. 

• Să acționeze numai prin internet. 

• Pentru a face o donație. 

5. GoFundMe este o platformă online și misiunea sa este: 

• Pentru a finanța proiectele online ale oamenilor. 

• Pentru a schimba modul în care oamenii folosesc Internetul. 

• Pentru a permite oamenilor să ajute alte persoane. 

6. Spațiul cibernetic facilitează acțiunile de altruism și solidaritate: 

• Limitat la lumea online. 

• Atât în lumea online, cât și offline. 

Numai într-un cartier sau un oraș 

2. COMPLETAȚI URMĂTOARELE AFIRMAȚII 

1. Tehnologiile digitale generează schimbări profunde în relațiile umane. 
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2. Odată cu dezvoltarea revoluției digitale, relația caracterizată prin întâlnirea 

efectivă într-un mediu fizic este înlocuită de „conexiunea” la spațiul virtual. 

3. Solidaritatea este o valoare umană legată de justiția socială. 

4. Cuvântul solidaritate definește o relație de sprijin reciproc între membrii unei 

societăți și indică acțiuni care vizează reechilibrarea inegalităților sociale. 

5. „Puterea mobilizatoare a internetului” poate promova „solidaritatea globală de 

jos în sus”. 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. În zilele noastre, relațiile dintre oameni sunt mai puternice decât trecutul. 

ADEVARAT FALS 

2. Revoluția digitală exaltă unele caracteristici ale societății lichide: viteza, nevoia 

de a stabili relații, căutarea propriei identități și emoții. ADEVARAT FALS 

3. Tehnologiile digitale, pe de o parte, permit comunităților să își extindă limitele. 

ADEVARAT FALS 

4. Solidaritatea este o schimbare economică care include empatia. ADEVARAT 

FALS 

5. Solidaritatea este un principiu fondator al Uniunii Europene. ADEVARAT FALS 
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6. Internetul are capacitatea de a aborda inegalitățile moștenite din spațiul fizic. 

ADEVARAT FALS 

7. Tehnologiile digitale pot duce la devalorizarea conceptului de solidaritate: nu 

se mai bazează pe „conexiune”, mai degrabă pe „valoare”. ADEVARAT FALS 

8. „Solidaritatea conectivității” poate dezactiva participarea activă în societate. 

ADEVĂRAT-FALS 

9. Cu noile tehnologii de comunicare, solidaritatea poate avea loc instantaneu și 

în întreaga lume. ADEVARAT FALS 

10. Inovațiile tehnologice facilitează acțiunile de altruism și solidaritate în lume, 

dar acest lucru nu trebuie limitat la lumea online. ADEVARAT FALS 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

coeziunea și solidaritatea. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară a ceea ce este coeziunea și solidaritatea, atât la nivel teoretic cât și 

practic. 

4. Diferența dintre societate, coeziune și solidaritate sunt astăzi concepte 

fundamentale. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi discuția 

deschisă: 

A. profesorul prezintă subiectul cu o scurtă intrare 

b. împarte clasa în grupuri de patru-cinci elevi 

c. atribuie sarcina de a elabora verbal subiectul explicând propria gândire și / sau de 

a găsi exemple concrete 

d. aproape cu un moment de comparație și restituire la clasa grupului de lucru unic 
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Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Ultimul diapozitiv conține explicația pentru discuția ghidată, depinde de alegerea 

profesorului să o folosească sau nu. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, elemente deschise etc.) pentru fiecare 

sub-modul, nouăzeci pentru întregul modul 2. Acestea acoperă întregul material al 

modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, desigur, dar vă 

sugerăm că cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A. 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVUL permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca competiție sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă 

de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 
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5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu 

cel mai mare entuziasm. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul SOLIDARITATEA 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „solidaritatea”; 

• modul în care solidaritatea și internetul se corelează. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • solidaritate 

 • internet 

 • tehnica calculatoarelor 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată PPT și explică conceptele 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a se gândi la modul în care pot demonstra solidaritatea și la modul în care 

relaționează solidaritatea cu internetul 

Interacțiune: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 
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Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog despre diferitele situații / soluții pe care 

elevii le-au prezentat 

Interacțiune: T-Ss, Ss –T 

Timp de alocat: min. 10 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 

173 
 

 
  



 

MODULUL C 
DIVERSITATE ȘI TOLERANȚĂ 

Obiective de predare 

În acest modul abordați problema diversității și încercați să dați răspunsuri pentru a 

înțelege modalitățile posibile de soluționare a acesteia. Întâlnirea și dialogul permit 

oamenilor să înțeleagă diferențele dintre ei și să se îmbogățească cu diversitatea 

„celuilalt”. 

Bogăția umanității noastre este diversitatea 

După cum am văzut în modulul anterior, astăzi solidaritatea depășește diferențele 

culturale, sociale, etnice, naționale și de gen, ca și în trecut; este o valoare care 

definește capacitatea de a ne identifica cu așteptările, nevoile și întreaga viață chiar și 

a celor care sunt diferiți. 

În această ultimă parte dorim să abordăm problema diversității, deoarece reprezintă în 

prezent o adevărată provocare a coeziunii sociale, capabilă să pună o presiune asupra 

solidarității în sine, adică a relației de reciprocitate între bărbați. 

Diversitatea în forma sa absolută duce înapoi la conceptul de extraneitate, care din 

1800 până în prezent, a devenit din ce în ce mai mult centrul studiilor în științele 

sociale, inclusiv pe cele ale sociologului Bauman, care i-a dedicat mai multe lucrări. 

Străinul este perceput ca o persoană care ajunge într-un grup și, tocmai pentru că este 

diferit de membrii care îl constituie, îndeamnă la destabilizare internă, deoarece nu se 

știe dacă să-l recunoască ca prieten sau ca dușman, și pentru asta el este definit ca 

„altul”, diferit de „eu” și „noi”. 

În zilele noastre, străinul este readus străinului, care devine responsabil pentru criza 

ordinii sociale și a omogenității, care este „la fel” în cadrul grupului. 

Ordinea socială în lumea occidentală se bazează în esență pe principiul împărtășirii 

relațiilor interumane, începând de la familie, care sunt stabilite pe un teritoriu delimitat 
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de granițe, adică statul și care se caracterizează prin proiecte comune, cum ar fi 

normele, drepturi si obligatii. 

Acest mod de ordonare a lumii vede migrația ca o amenințare, deoarece este văzută 

ca purtătoarea altor forme diferite de cele care tocmai au fost descrise. Conform 

acestei logici, astăzi asistăm la excluderea anumitor categorii de subiecți de la 

granițele incluziunii sociale, pentru o revenire la acea idee aparent stabilă și romantică 

a comunității percepută ca un refugiu sigur în marea schimbărilor care au inundat 

societățile. cu caracter „multicultural”. 

Migrația este un fenomen care a însoțit întotdeauna istoria umanității și mai ales în 

ultimele secole a fost percepută ca o „anomalie de corectat” pentru a menține ordinea 

și coeziunea socială; toate acestea prin asimilare, adică făcând străinul egal cu 

membrii grupului în care este primit sau prin excluderea sa. După cum remarcă 

Bauman, în societatea noastră lichidă marcată de mișcarea masivă de oameni și bani, 

are loc o schimbare: străinii nu mai sunt recunoscuți ca o anomalie, deoarece trăiesc 

printre noi de mult timp. Așadar, întrebarea se concentrează pe modul în care putem 

coexista pașnic cu străinii. 

Deși pluralismul este acum un principiu acceptat în societatea noastră, relațiile cu 

străinii continuă să fie o problemă, dovadă fiind valurile rasismului care traversează nu 

numai Europa, ci întreaga lume. 

Există din ce în ce mai mulți oameni care susțin că străinii sunt o resursă care aduce 

beneficii comunității; că diversitatea nu este doar inevitabilă, ci și prețioasă, deoarece 

generează noi experiențe de creștere și evoluție umană. 

Lupta împotriva urii și intoleranței pe web: campanie pentru tineri 

Campania „Young Pepole Combating Hate Speech Online” este un proiect creat în 

2012 de sectorul de tineret al Consiliului Europei, care își propune să combată rasismul 

și orice formă de discriminare online, oferind tinerilor și agențiilor implicate 

competențele necesare să recunoască și să ia măsuri împotriva încălcărilor drepturilor 

omului. 
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Campania de tineret a Consiliului Europei împotriva discursurilor de ură online dorește 

să sensibilizeze tinerii; totuși, acest tip de acțiune poate fi adaptat la alte categorii de 

vârstă și la alte profiluri de cursanți, inclusiv adulți. 

Dezvoltarea rețelelor sociale a sporit nivelul de participare a oamenilor pe spațiul virtual 

într-o varietate de moduri, permițând schimbul de conținut personal și opinii. Noutatea 

este că toată lumea cu acces la internet este acum atât editor, cât și vorbitor public și, 

mai mult, o serie de studii au văzut că putem spune lucruri pe internet pe care nu am 

îndrăzni să le spunem în public în lumea „reală”. . 

În ultimii câțiva ani, intoleranța și „ura” prin intermediul internetului au devenit una dintre 

cele mai răspândite forme de abuz al drepturilor omului, cu consecințe negative foarte 

grave atât în lumea reală, cât și în lumea virtuală. Incitarea la ură definită de Comitetul 

Miniștrilor al Consiliului Europei acoperă toate formele de exprimare care răspândesc, 

incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme 

de ură bazate pe intoleranță, față de minorități, migranți și prejudecăți cu privire la 

orientare sexuală și de gen. 

Cuvintele și discursurile online de ură se alimentează în societate, întăresc 

stereotipurile și pot duce, în unele cazuri, la violență fizică. Avem exemple în istoria 

încălcărilor în masă a drepturilor omului, cum ar fi genocidul și persecuția împotriva 

persoanelor de origini etnice diferite, care au fost întotdeauna precedate sau însoțite 

de discursuri de ură. 

Stereotipurile sunt credințe sau gânduri comune, generalizări despre anumite grupuri 

care pot fi pozitive, negative sau neutre. Dacă sunt pozitive, pot beneficia pe cei 

direcționați; stereotipurile devin dăunătoare atunci când sunt utilizate ca instrument 

pentru tratamente discriminatorii. Multe stereotipuri care par a fi neutre conțin de fapt 

un element de evaluare sau judecată. Pentru a înțelege mai bine nuanța diferită dintre 

cei doi termeni, putem folosi următorul exemplu: „Femeile nu sunt deosebit de calificate 

în conducerea mașinilor”. Imediat această propunere pare a fi un fapt, dar, de fapt, se 

face o judecată asupra capacității tehnice a femeilor. Chiar și atunci când stereotipurile 

sau prejudecățile par pozitive, ele au aproape întotdeauna un aspect negativ. De 

exemplu, afirmația „thailandezii sunt cei mai zâmbitori oameni din lume” este o 

judecată pozitivă pentru oamenii din Thailanda, dar conține o judecată negativă în 

comparație cu alte persoane care sunt mai puțin bune. Atunci când un stereotip sau 
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un prejudiciu se bazează pe culoarea pielii sau pe originea națională, se poate aluneca 

cu ușurință în rasism. Rasismul este o ideologie care provoacă un comportament 

discriminatoriu sau ofensator față de oameni din cauza „inferiorității” lor imaginate. 

Comportamentul și atitudinile negative față de un anumit grup de oameni, astfel încât 

acei oameni să nu se poată bucura de drepturile lor umane, constituie discriminare, 

adică opusul egalității. 

Campania de tineret a Mișcării fără ură de încurajare încurajează respectul pentru 

libertatea de exprimare și își propune să dezvolte răspunsuri alternative la discursul 

de ură, promovând drepturile omului online și făcând din Internet un spațiu mai sigur 

pentru toți. 

JOC ÎN CLASĂ 

Împărțiți clasa în jumătate, pe de o parte vor fi susținători ai toleranței, pe de altă parte, 

cei care refuză să accepte „cealaltă”. 

Pentru a încuraja confruntarea dintre cele două grupuri opuse, profesorul poate sugera 

contribuții, de exemplu, prezentând / proiectând articole din ziare (de exemplu, sosirea 

migranților în oraș) sau afișând / proiectând imagini (de exemplu, o barcă de refugiați 

etc.) 

Profesorul va avea rolul de a colecta comentarii de la ambele facțiuni, scriind cuvinte 

cheie pe tablă, împărțite în mod corespunzător în două coloane, una pentru cuvinte 

cheie despre toleranță, cealaltă pentru cuvinte cheie împotriva toleranței (de ex. 

Respect, toleranță, incluziune, dragoste, etc. / discriminare, rasism, prejudecăți, 

ostilitate etc.) 

Jocul durează 10 minute, după aceea, profesorul va conduce o brainstorming asupra 

cuvintelor și vorbirii apărute în timpul „conflictului” între două părți. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Cum putem depăși sentimentele de teamă față de ceilalți? 

Prin întâlnire și dialog se pot sparge zidurile neînțelegerii și fricii și pot fi eliminate 

inegalitățile sociale. 

Dialogul ne permite să înțelegem diferențele și să profităm pozitiv de ele. 

2. Ce este campania NO HATE? 

Campania „Young Pepole Combating Hate Speech Online” este un proiect creat în 

2012 de sectorul de tineret al Consiliului Europei, care își propune să combată 

rasismul și orice formă de discriminare online, oferind tinerilor și agențiilor implicate 

competențele necesare să recunoască și să ia măsuri împotriva încălcărilor 

drepturilor omului. 

3. Ce înseamnă „incitare la ură”? 

Incitarea la ură definită de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei acoperă toate 

formele de exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, 

xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, față de 

minorități, migranți și prejudecăți cu privire la orientare sexuală și de gen. 

4. Ce este un stereotip? 

Stereotipurile sunt credințe sau gânduri comune, generalizări despre anumite grupuri. 

Dacă sunt pozitive, pot beneficia pe cei direcționați; stereotipurile devin dăunătoare 

atunci când sunt utilizate ca instrument pentru tratamente discriminatorii. Atunci când 

un stereotip sau un prejudiciu se bazează pe culoarea pielii sau pe originea 

națională, se poate aluneca cu ușurință în rasism. 
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5. Care sunt principiile Mișcării Fără Ură? 

Campania de tineret a Mișcării fără ură de încurajare încurajează respectul pentru 

libertatea de exprimare și își propune să dezvolte răspunsuri alternative la discursul 

de ură, promovând drepturile omului online și făcând din Internet un spațiu mai sigur 

pentru toți. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. În zilele noastre, relațiile sunt: 

a) Caracterizate mai mult de întâlnirea eficientă. 

b) Înlocuite de „conexiunea” la spațiul virtual. 

c) Nu mai sunt compact. 

2. Solidaritatea este o valoare care include: 

a) Empatie. 
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b) Construirea rețelelor de relații afective. 

c) Ambele. 

3. La ce se referă solidaritatea? 

a) Împărtășirea unei relații de ajutor în favoarea persoanelor aflate în 

dificultate. 

b) Împărtășirea de idei cu colegii noștri. 

c) Relația dintre frați. 

4. Uniunea Europeană se bazează pe valorile indivizibile și universale ale: 

a) Demnitatea umană, libertatea și solidaritatea. 

b) Egalitate, demnitate umană, libertate și solidaritate. 

c) Egalitate și solidaritate. 

5. Internetul are capacitatea: 

a) Pentru a promova solidaritatea. 

b) Pentru a dezactiva participarea activă în societate. 

c) Ambele. 

6. Survival International este o organizație non-profit hotărâtă să întreprindă 

acțiuni de solidaritate față de popoarele indigene ale lumii prin: 

a) Angajarea jurnaliștilor. 

b) Acțiuni online și offline. 

c) Trimiterea scrisorilor. 

7. Pentru Survival International, Web-ul a reprezentat: 

a) Un obstacol în calea realizării activităților. 

b) Un instrument eficient pentru misiunea organizației. 
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c) Singura modalitate de a continua acțiuni de solidaritate. 

8. Pe web, Survival invită susținătorii săi: 

a) La transmiterea orala a informațiilor despre indigeni și tribi. 

b) Să acționeze numai prin internet. 

c) Pentru a face o donație. 

9. GoFundMe este o platformă online și misiunea sa este: 

a) Pentru a finanța proiectele online ale oamenilor. 

b) Pentru a schimba modul în care oamenii folosesc Internetul. 

c) Pentru a permite oamenilor să ajute alte persoane. 

10. Spațiul cibernetic facilitează acțiunile de altruism și solidaritate: 

a) Limitat la lumea online. 

b) Atât în lumea online, cât și offline. 

c) Numai într-un cartier sau un oraș. 

2. ENUNȚURI CU FINAL DESCHIS: 

1. Tehnologiile digitale generează schimbări profunde în relațiile umane. 

2. Odată cu dezvoltarea revoluției digitale, relația caracterizată prin întâlnirea 

efectivă într-un mediu fizic este înlocuită de „conexiunea” la spațiul virtual. 

3. Solidaritatea este o valoare umană legată de justiția socială. 

4. Cuvântul solidaritate definește o relație de sprijin reciproc între membrii unei 

societăți și indică acțiuni care vizează reechilibrarea inegalităților sociale. 

5. „Puterea mobilizatoare a internetului” poate promova „solidaritatea globală de 

jos în sus”. 
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3.ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. În zilele noastre, relațiile dintre oameni sunt mai puternice decât trecutul. 

ADEVARAT FALS 

2. Revoluția digitală exaltă unele caracteristici ale societății lichide: viteza, nevoia 

de a stabili relații, căutarea propriei identități și emoții. ADEVARAT FALS 

3. Tehnologiile digitale, pe de o parte, permit comunităților să își extindă limitele. 

ADEVARAT FALS 

4. Solidaritatea este o schimbare economică care include empatia. ADEVARAT 

FALS 

5. Solidaritatea este un principiu fondator al Uniunii Europene. ADEVARAT FALS 

6. Internetul are capacitatea de a aborda inegalitățile moștenite din spațiul fizic. 

ADEVARAT FALS 

7. Tehnologiile digitale pot duce la devalorizarea conceptului de solidaritate: nu 

se mai bazează pe „conexiune”, ci mai degrabă pe „valoare”. ADEVARAT FALS 

8. „Solidaritatea conectivității” poate dezactiva participarea activă în societate. 

ADEVĂRAT-FALS 

9. Cu noile tehnologii de comunicare, solidaritatea poate avea loc instantaneu și 

în întreaga lume. ADEVARAT FALS 

10. Inovațiile tehnologice facilitează acțiunile de altruism și solidaritate în lume, 

dar acest lucru nu trebuie limitat la lumea online. ADEVARAT FALS 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

coeziunea și solidaritatea. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Pentru a fi cetățeni activi și conștienți, este obligatoriu să aveți o imagine de 

ansamblu clară a ceea ce este coeziunea și solidaritatea, atât la nivel teroric, cât și 

practic. 

4. Diferența dintre societate, coeziune și solidaritate sunt astăzi concepte 

fundamentale. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi discuția 

deschisă: 

A. profesorul prezintă tema cu o scurtă intrare 

b. împarte clasa în grupuri de patru-cinci elevi 

c. atribuie sarcina de a elabora verbal subiectul explicând propria gândire și / sau de 

a găsi exemple concrete 
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d. aproape cu un moment de comparație și restituire la clasa grupului de lucru unic 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Ultimul diapozitiv conține explicația pentru discuția ghidată, depinde de alegerea 

profesorului să o folosească sau nu. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația învățăturii frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, elemente deschise etc.) pentru fiecare 

sub-modul, nouăzeci pentru întregul modul 2. Acestea acoperă întregul material al 

modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, desigur, dar vă 

sugerăm că cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A. 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVUL permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca competiție sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă 

de mai jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu 

cel mai mare entuziasm. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul DIVERSITATE ȘI TOLERANȚĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „diversitatea”; 

• cum să abordăm cu alte persoane 

• modul în care tinerii se pot mobiliza împreună în favoarea 

dialogului intercultural 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • dialog 

 • discriminare 

 • ură 

 • activism online 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitate: prezentare PPT 

Procedură: profesorul arată PPT și explică conceptele 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Munca în grup 

Procedură: împărțiți clasa în grupuri de aproximativ patru-cinci elevi, atribuiți fiecărui grup 

sarcina de a se gândi la modul în care pot arăta toleranță și la modul în care relaționează 

toleranța cu internetul 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 
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Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 

Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog despre diferitele situații / soluții pe care 

elevii le-au prezentat 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

OBSERVAȚIE 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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CAPITOLUL 4 
COEXISTENȚA CETĂȚENILOR ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. 

COOPERARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ 

A trăi cu alți semeni aduce inevitabil întrebarea: cum să ne comportăm față de alți 

oameni? În principiu, există trei opțiuni: 

• ceilalți sunt (sau celălalt este) prieten (e), iar voi vă ajutați unul pe celălalt. 

Această relație se numește cooperare, adică „cooperare” care înseamnă „a 

lucra împreună; 

• ceilalți sunt (sau celălalt este) dușman (e) și trebuie să vă apărați împotriva 

lor. Întrebarea este „cine - cine”; adică cine este mai puternic. O astfel de 

relație se numește competiție. 

• ceilalți sunt (sau celălalt este) neutru; nu sunt nici prieteni, nici dușmani; nici 

parteneri de cooperare, nici concurenți. De obicei, pur și simplu nu suntem în 

contact cu ei. 

Ce caracterizează un grup? 

• Este un organism pur administrativ. 

• Toată lumea se concentrează pe sine, munca și obiectivele sale. 

• Membrii sunt foarte atenți la ceea ce spun. 

• Nu sunt deschise în comunicarea lor. 

• Indivizii concurează între ei. 

• Organizarea este relaxată și independentă. 

• Nu se cunosc bine, nivel scăzut de încredere într-un grup. 

• Membrii concurează între ei. 

Ce caracterizează o echipă? 

• Membrii echipei sunt dependenți unul de celălalt. 

• Toată lumea are același scop reciproc. 
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• Comunicarea este deschisă și directă. 

• Membrii se cunosc și au încredere reciprocă. 

• Competiția este direcționată în exterior. 

• Organizarea este clară și fermă. 

• Numărul de membri este definit clar. 

Deci, cooperarea înseamnă a lucra împreună pentru a atinge obiectivele convenite de 

comun acord, iar munca în echipă reprezintă eforturile armonizate și comune pentru a 

atinge obiectivele convenite în comun. Într-un sens, cooperarea și munca în echipă 

sunt noțiuni similare. Este foarte important să subliniem că munca în echipă și 

cooperarea nu sunt un efort total identic al sclavilor; desigur, țintele individuale rămân. 

Pur și simplu, membrii echipei realizează că împreună, împreună, cu eforturi comune, 

obiectivele lor individuale sunt îndeplinite mai eficient decât să lucreze pentru aceasta 

fără alți membri ai echipei, „tovarăși”. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Există un tabel sub text pe care fiecare elev îl completează după conversația 

dirijată. După aceea verificăm împreună dacă răspunsurile sunt corecte. 

Caracteristici Echipa Grup 

Ce interese au? Urmăresc propriile Toată lumea are același 

interese. interes. 

Ce scopuri au? Urmăresc diferite Același scop pentru toți. 

obiective. 

Care e prioritatea? Munca în echipă depinde Echipa este cea mai mare 

de obiectivul lor personal. prioritate. 
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Cum este organizația? Relaxată și Clară și fermă. 

independentă. 

Cum este comunicarea? Comunicarea nu este Comunicarea este 

deschisă și directă deschisă și directă. 

2. Fiecare elev va avea textul de mai jos în fața, iar elevii vor citi textul împreună. 

Cooperation 

 classroom 
 makeover 

 during sports 
 activity 

 during lessons 
 at school 

Elevii deseori concurează între ei în loc să coopereze. Când puțini elevi încearcă să 

atingă același obiectiv de a fi cei mai buni din clasă, trebuie să încerce din greu. 

Forma 6.A este un grup social mic. Studenții sunt parteneri. Ei comunică între ei și 

împărtășesc același scop. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să coopereze. Un 

exemplu al cooperării lor sunt activitățile pentru a face clasa lor să arate bine înainte 

de o întâlnire cu părinții profesori. Băieții au început să-și spele birourile. Jakub a citit 

undeva că un obiectiv reciproc poate aduce împreună două grupuri opuse. Forma 6.A 

și 6.B sunt rivali. În competiția atletică regională, ei au reprezentat școala în ștafetă. 

Scopul lor reciproc i-a adus împreună. Au lucrat împreună și au încercat să fie cât mai 

bine. 

Oamenii de știință au făcut un experiment. Au încercat să-și dea seama de ce oamenii 

decid să concureze sau să coopereze. Cooperarea este bună pentru toată lumea, 

atâta timp cât nimeni nu își pune obiectivul personal pe primul loc. De aceea 

încrederea și capacitatea de a-ți sacrifica propriile obiective sunt fundamentul 

cooperării. 
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Potrivit unui băiat numit Jakub, cooperarea ar trebui implementată în timpul lecțiilor la 

diferite subiecte. El însuși îi place să lucreze în grupuri. Fiecare își are propria sarcină 

și împreună au un scop reciproc. Ei colectează și sortează informațiile, discută, caută 

soluții și compromisuri. 

Își întăresc empatia, își reprimă agresiunea și devin mai responsabili față de ceilalți. 

După ce ați citit textul, urmăm cu o discuție. Gândiți-vă și scrieți ce exemple de 

cooperare menționate de Jakub în text? 

3.Prezintă asemănări și deosebiri între cooperare și competiție. 

Cooperation Competition 

Intersecția comună este realizarea de activități practice și atingerea obiectivului. 

Diferite caracteristici ale cooperării: Scopul este același pentru toți membrii, 

sentimentul de sprijin, părtășie, comunicare reciprocă, cooperare pe termen lung și 
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cunoașterea reciprocă. Este de așteptat ca indivizii să-și lase interesele personale 

deoparte. 

Diferite caracteristici ale concurenței: obiectiv pe termen scurt, membrii nu încearcă să 

se cunoască, încearcă să-și satisfacă propriile nevoi. 

4. Profesorul scrie următorii termeni pe tablă și elevii își exprimă opiniile. Împreună 

cu profesorul scriu termeni conectați la învățarea cooperativă în interiorul cercului. Ei 

revizuiesc din nou care este baza învățării prin cooperare. 

 Assertivness, 
ability to organize 
 work, 
 responsibility, self 
 confidence, ability 
to solve problems. 

Decideți care dintre următoarele abilități le consolidați în timpul învățării prin cooperare. 

Explicați-vă părerea și scrieți-o. 

Abilități: asertivitate, egoism, abilitatea de a-ți organiza munca, responsabilitate, 

încredere în sine, aplicarea opiniei tale, abilitatea de a face față conflictelor. 

În această fază a lecției răspundem la întrebările care urmează împreună. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1) Cuvântul cooperare provine dintr-un cuvânt latin: 

a) corporație 

b) cooperare 

c) a) koncepcia 
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2) Înțelesul corect al termenului de cooperare este: 

a) De a vă promova propriile valori și obiective 

b) De a lucra singur și să urmărești succesul 

c) Să lucrezi în echipă, să urmărești un obiectiv reciproc al echipei, să 

respecți membrii unei echipe 

3) Cooperarea este posibilă numai: 

a) când lucrați cu internetul 

b) în munca individuală 

c) în activități practice 

4) Un tip de cooperare este: 

a) O competiție 

b) Munca în echipă 

c) Teambuilding 

5) Caracteristicile de bază ale muncii în echipă sunt: 

a) organizația respectivă este relaxată și independentă 

b) indivizii concurează între ei 

c) membrii sunt dependenți unul de celălalt și urmăresc același scop 
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6) Competiția în cadrul muncii în echipă este axată: 

a) spre exterior 

b) spre interior 

c) atât în exterior, cât și în interior 

7) În ce condiții un grup se poate transforma într-o echipă? 

a) Când se întâlnesc accidental 

b) Când au un scop reciproc 

c) Când încep să se întâlnească mai des 

8) Numărul membrilor echipei: 

a) Nu trebuie specificat exact 

b) Trebuie specificat exact 

c) Poate fi, dar nu trebuie specificat 

9) Care sunt principalele caracteristici ale concurenței? 

a) Comunicarea este deschisă 

b) Obiectiv pe termen lung 

c) Obiectiv pe termen scurt 
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10) Ce abilități sunt dezvoltate prin munca în echipă? 

a) Asertivitate, egoism, aplicarea propriei opinii 

b) Capacitatea de a organiza munca, responsabilitatea, căutarea soluțiilor 

creative 

c) Creativitate, emfază, agresivitate, încredere în sine 

2. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS SCURT 

1) Munca în echipă duce la dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare? 

DA NU 

2) Este flexibilitatea și rezolvarea mai rapidă a problemelor unul dintre 

beneficiile muncii în echipă? DA NU 

3) Este cooperarea de grup mai eficientă decât cooperarea în echipă? DA NU 

4) Termenii de lucru în echipă, grup și competiție sunt considerați aceiași? DA 

NU 

5) Munca în echipă între elevi poate ajuta la îmbunătățirea relațiilor și a 

coexistenței? DA NU 

3. ÎNTREBĂRI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1) Scopul competiției este acela de a atinge același obiectiv pe termen lung? 

ADEVARAT FALS 

2) Munca în echipă este baza pentru învățarea cooperativă? ADEVARAT FALS 

3) Scopul învățării prin cooperare nu este doar o muncă de grup, ci în principal 

obținerea de cunoștințe nu într-un mod puternic? ADEVARAT FALS 
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4) Capacitatea de a rezolva problemele creativ și flexibil nu este partea 

principală a cooperării și a muncii în echipă? ADEVARAT FALS 

5) Dependența reciprocă posibilă, rezolvarea problemelor față în față, 

responsabilitatea personală și reflexia sunt caracteristici ale învățării prin 

cooperare? ADEVARAT FALS 

6) Cooperarea este posibilă numai atunci când lucrați cu internetul. ADEVARAT 

FALS 

7) Caracteristicile de bază ale muncii în echipă sunt că membrii sunt dependenți 

unul de celălalt și urmăresc același scop. ADEVARAT FALS 

8) Competiția în cadrul muncii în echipă este îndreptată în exterior. ADEVARAT 

FALS 

9) Principalele caracteristici ale competiției sunt un obiectiv pe termen scurt. 

ADEVARAT FALS 

10) Cuvântul cooperare provine dintr-un cuvânt latin corporatie. ADEVARAT 

FALS 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1) În ce activități se desfășoară cooperarea? (activități de zi cu zi) 

2) Care sunt principalele caracteristici ale muncii în echipă? (cooperare, sprijin) 

3) Care este sensul de a putea coopera? (a putea lucra împreună) 

4) Cum pot deveni rivalii membri ai echipei? (prin cunoașterea și încrederea 

reciprocă) 

5) Care este diferența dintre un grup și munca în echipă la îndeplinirea 

obiectivelor? (membrii echipei au aceleași obiective) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

„cooperare” și „muncă în echipă”. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca 

profesorul să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Tehnica digitală are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe 

deplin importanța cooperării într-o eră digitală. 

4. Înțelegerea noțiunii „cooperare” este vitală și în termeni generali: face elevii să 

facă diferența între grup și echipă. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

6.1. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

6.2. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 
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Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu privire 

la reguli și procedură în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, consultați 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare mai inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16-innovative- 

ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele nr. 2 și 16. sunt menționate pentru discuții scurte, iar rezumatul 

discuției și răspunsurile scurte corecte la aceste diapozitive se află pe următoarele 

diapozitive: nr. 3. și 17-19. respectiv. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este 

reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme 
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este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) 

adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 
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6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu 

cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul COOPERARE ȘI MUNCĂ ÎN ECHIPĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „cooperarea”; 

• care este importanța cooperării și competiției în grup; 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • cooperare 

 • competiție 

 • muncă în grup 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea 1: Munca motivațională 

La începutul lecției, pentru a motiva, folosim o activitate numită „Balonul nu cade”. 

Profesorul pune copiii în perechi. Fiecare pereche va ține un balon între ele fără a-și folosi 

mâinile cu scopul activității de a nu lăsa balonul să cadă. Balonul poate călători de la 

capete, până la picioare și înapoi. Elevii vor descoperi diferite moduri de a echilibra balonul 

cap la cap, șold la șold etc. Activitatea poate fi modificată folosind 2 -3 baloane sau punând 

copiii în grupuri de 4 sau 5. 

Activitatea este urmată de reflecție atunci când profesorul pune următoarele întrebări: 

 Cum a fost activitatea? 

 Activitatea a fost ușoară sau dificilă? 

 Ți-a plăcut activitatea? 
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 Dacă da, ce ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? 

 Care este avantajul de a lucra în perechi? 

Activitatea este urmată de o conversație motivațională cu cuvinte cheie precum 

cooperare, muncă în echipă și un grup. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitatea 2. Faza de expunere: 

Elevii sunt familiarizați cu termenii din textul pregătit mai jos. 

Cooperarea provine din cuvântul latin –cooperare - a coopera; membrii unui grup 

îndeplinesc anumite sarcini, depind unii de alții și cooperează. Capacitatea de a coopera 

este posibilă numai în activități practice. Munca în echipă, cunoscută și sub numele de 

muncă în grupuri de lucru autonome, este un anumit tip de cooperare. Deși există o 

diferență între termenul de lucru în grup (de exemplu, o clasă) și munca în echipă. Munca 

în echipă este forma de organizare a muncii bazată pe angajarea comună, colaborarea 

reciprocă și responsabilitatea tuturor membrilor echipei de a îndeplini sarcinile date și de 

a atinge un obiectiv reciproc. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitate: Considerare finală 

Procedură: profesorul stimulează un scurt dialog despre diferitele situații / soluții pe care 

elevii le-au prezentat 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 5 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

GAVORA, P. et al. 2012. How to develop text understanding in students. 2. vydanie. 

Nitra : ENIGMA, 2012. 193 s. ISBN 978-80-89132-57-7. 

HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E. 2004. Selfreflexion and competences in teachers´ work. 

Bratislava : Iris, 2004. 1. vyd. 135 s. ISBN: 8089018777. 

TUREK, I. 2004. Innovations in didactics. Bratislava : MPC, 2005. 360 s. ISBN 80- 

8052-230-8. 

Picture resources for electronic version: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JKtAW8Fy&id=CE8BA8F 

D35A17440CB55DA9536001A47E61CA5BE&thid=OIP.JKtAW8FyfEmo7nNurl40cgA 

AAA&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.zeugnisdeutsch.de%2ffiles%2finhalte%2fkarri 

ere%2fSkills.jpg&exph=336&expw=357&q=spolupr%c3%a1ca+a+t%c3%admov%c3 

%a1+pr%c3%a1ca+knihy&simid=608054362947324184&selectedIndex=1&ajaxhist= 

0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Qnh9c%2fMm&id=CEEFA 

E9FC2E4F8456C145FF785195C498B059E21&thid=OIP.Qnh9c_MmXFnD17BPTirix 

AHaDt&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.hernizakon.cz%2fwp- 

content%2fuploads%2fkreativita-ma-neomezene- 

moznosti.jpg&exph=294&expw=588&q=kreativita&simid=608033510933269404&sel 

ectedIndex=5&vt=3&iss=vs&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hernizakon.cz%2Fwp- 

content%2Fuploads%2Fkreativita-ma-neomezene-moznosti.jpg&ajaxhist=0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6ChcNPHH&id=7FEC45D 

73DF3C1BC2B5241FA91D2787B0E989360&thid=OIP.6ChcNPHHDkFz9zgDug- 

dbQAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2ffb.ru%2fmisc%2fi%2fgallery%2f20016%2f1419 

391.jpg&exph=300&expw=300&q=t%c3%admov%c3%a1+pr%c3%a1ca&simid=6080 

03845600379029&selectedIndex=54&ajaxhist=0 
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MODULUL B. 
DIVIZIUNEA PUTERII ÎN ERA DIGITALĂ 

PUTEREA 

De obicei, puterea este capacitatea de a face ceva. În societate, puterea este mai mult 

decât atât: puterea nu este doar capacitatea de a face ceva, ci și capacitatea 

(capacitatea) de a-i convinge pe ceilalți să facă ceva. În unele termeni mai blândi, 

persoana care este puternică poate fi numită și „influencer”. 

SEPARAREA ȘI ÎMPĂRȚIREA PUTERII 

Dacă cineva (orice grup) are toată puterea în mâinile sale, poate face în societate ceea 

ce dorește; nu există control asupra acestuia. Un astfel de sistem se numește 

dictatură. Cunoaștem câțiva dictatori din istorie, precum Hitler sau Stalin. 

Hitler Stalin 

Dictatura se caracterizează prin faptul că toată puterea este concentrată într-o mână 

(sau în mâinile unui grup mic). Poate fi, de asemenea, o așa-numită „dictatură de 

facto”, atunci când există diferite forme de putere și din exterior, pare a fi o „democrație 

normală”, dar diferitele tipuri de putere sunt puternic influențate (determinate) de „de 

dictator facto ”. 

Sistemul politic opus se numește democrație. Literal, înseamnă „puterea poporului” 

(demos = oameni; cratos = putere; greacă). Principiul de bază al democrației este 
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separarea diferitelor tipuri de putere. Este necesar pentru control și cu împărțirea 

puterii, nimeni nu poate concentra puterea într-o mână fără control. De obicei, 

Constituția stabilește principiul divizării (separării) puterii. 

În general, există trei forme de bază ale puterii: 

• putere legislativă. Organele sunt cele care determină, acceptă și 

controlează regulile de bază: legea. În țările democratice, este 

principalul organ care este rezultatul direct al opiniei poporului: 

Parlamentul. 

• putere executiva; Guvernul. este organul de facto al conducerii țării. 

Guvernul este guvernat de lege și este responsabil pentru 

Parlament. 

• Putere juridica; al treilea organ independent care controlează 

respectarea legii. Instanțele sunt cele care îndeplinesc aceste 

funcții. 

În democrație, aceste trei ramuri ale puterii sunt independente una de cealaltă. Se 

numește împărțirea puterii. 

În alte țări democratice din UE, puterea legislativă are „o singură casă”: Camera 

Reprezentanților, ceea ce numim de obicei Parlament; șeful organului executiv nu este 

președintele, ci primul ministru. 

Separarea puterii și divizarea acesteia este unul dintre principiile de bază ale 

democrației. Este necesar ca ramurile de putere să se controleze reciproc. Acest 

control se numește „verificări și solduri”. Fără echilibru, sistemul politic se apropie de 

dictatura de facto, chiar dacă „simptomele democrației” sunt toate disponibile în mod 

formal. 
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ÎMPĂRȚIREA PUTERII ÎN ERA DIGITALĂ 

Au rămas doar câteva dictaturi până în zilele noastre (chiar dacă numărul dictaturilor 

de facto este mai mare.) Practic, 99% din toate țările din lume se numesc democratice. 

Adică, în toate aceste țări, separarea și împărțirea puterii există - chiar dacă, în unele 

țări „democratice”, doar formal. Este și cazul de astăzi, în Era Digitală. 

Era digitală a adus schimbări fundamentale problemei în sens diferit. După cum am 

văzut mai sus, structura de bază foarte importantă este ramura legislativă, unde 

Reprezentanții poporului stau, decid și votează. Reprezentanții sunt aleși printr-o 

procedură regulată de vot; de obicei patru-cinci ani. Votarea - de aici era digitală a 

cumpărat schimbări extraordinare. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Profesorul introduce termenul era digitală prin conversație și termenii folosiți în 

faza motivațională. Cu ajutorul unei diagrame gata pe tablă interactivă, elevii 

completează termenii lipsă: 

Dezvoltarea misiunii: 

 

internet 

e-
mail 

bloging 

 

 digital 
technolo 
 gy 

comp 
 uters 

notebooks 

 

 social 
chat 

media 

Twitter 
Faceboo 
 k 

 
Digital 
 Era 

 wireless 
connection 

Wif 
 i 

Instagram 
Bluetooth 

 

E-
shop 

 

medi 
a 

televisi 
 on 

radio 

 

appliances 

microw 
 ave 

 washing 
machine 

 

 search 
engine 

Googl 
 e 

kettle 
smartphones 

press 
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În această fază, elevii creează o piramidă pe 8 nivele în funcție de propria experiență 

de viață. Cei care doresc pot să își citească piramida restului clasei și să explice de ce 

au ales aceste cuvinte pentru piramida lor. 

Examplu: 

e-shop 

videos 

games 

e-mail 

instagram 

facebook 

wifi 

smartphones 

2. Jakub este student în forma 8. Într-o zi, în timpul lecției Civice, elevii au fost rugați 

să afle ce este puterea și ce înseamnă puterea în era digitală. A crezut că părinții lui 

îl pot ajuta cu temele, dar ei erau la serviciu și vor veni acasă seara târziu. 

Și-a pornit laptopul și a început să caute. El a găsit o mulțime de informații despre 

putere în era digitală. El a aflat că era noastră este de fapt era digitală și puterea este 

capacitatea indivizilor sau a grupurilor de a desfășura activități sociale și de a 

influența procesele sociale, cum ar fi gândirea, comunicarea, relațiile, religia, cultura 

etc., în beneficiul lor, indiferent de impactul asupra altor indivizi. A continuat să caute 

și a aflat că există diferite tipuri de putere, de exemplu puterea de stat, care include 

puterea legislativă, puterea executivă, puterea judiciară și oamenii vorbesc tot mai 

mult despre puterea mass-media. A început să se simtă curios și a continuat să 

caute. El s-a întrebat: „Dacă există atât de multe tipuri de putere, cine deține puterea 

în mâinile lor în era digitală? El a aflat că ar putea fi indivizi (politicieni) și diferite 

grupuri sociale (partide politice, diferite mișcări, religii, companii de afaceri). Puterea 

lor stă în stăpânirea tehnologiilor digitale care devin instrumente pentru a influența 

gândirea și acțiunile publice. 

Erau multe informații și nu era sigur dacă făcea lucrurile bine. El l-a contactat pe 

colegul său de clasă Miro pe facebook, care își făcea și temele, pentru a afla ce 

informații a găsit. Miro i-a trimis un link către un videoclip extraordinar despre modul 
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în care contactele personale și conversația dintre oameni ne protejează împotriva 

manipulării de către indivizi sau grupuri sociale. 

După ce și-a făcut temele, Jakub a avut ceva timp pentru sine, așa că i-a scris lui 

Miro și i-a cerut să joace un joc pe computer cu el (ambii din propria lor casă). Miro 

nu a avut timp, a trebuit să meargă la antrenamentele de fotbal, dar i-a cerut unui alt 

prieten Teo prin facebook care era bolnav și nu putea merge la antrenamentele de 

fotbal, să joace. Teo a fost de acord. 

Jakub a fost foarte fericit seara, și-a făcut temele și a întâlnit un nou prieten distractiv 

Teo. 

3. Fiecare student are în față articolul despre Jakub și elevii îl citesc împreună. 

Scrieți cel puțin 5 avantaje ale internetului și ale rețelelor sociale care i-au făcut mai 

ușor lui Jakub să-și facă temele. 

Răspuns sugerat: Jakub nu a trebuit să meargă la bibliotecă. Viteza de transmitere a 

informațiilor. O opțiune de vizionare a unui videoclip. Disponibilitatea diferitelor jocuri. 

Comunicare la distanță. Cunoașterea oamenilor noi. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1) Termenul era digitală înseamnă: 

a) era, timpul care a trecut 

b) era în care trăim 

c) perioada de timp care ne depășește, viitorul 

2) Ce formează baza erei digitale? 
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a) Haine noi, noi tendințe ale modei 

b) Mâncare exotică, neobișnuită 

c) Tehnologii digitale, oameni 

3) Tehnologiile digitale pot fi utilizate: 

a) numai la școală 

b) numai acasă 

c) în viața de zi cu zi 

4) Ce avantaje aduce era digitală? 

a) Disponibilitatea unei cantități mari de informații 

b) b) putere 

c) c) izolare 

5) Ce riscuri prezintă era digitală? 

a) toleranță 

b) b) transfer rapid de informații 

c) c) putere 

6) Tehnologiile digitale au: 

a) puterea pozitivă 

b) puterea negativă 

c) atât pozitive, cât și negative 
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7) În ce cazuri putem vorbi despre puterea posesivă a erei digitale? 

a) Dacă aduce beneficii tuturor 

b) Dacă beneficiază un partid politic indiferent de impactul asupra unei 

persoane 

c) Dacă beneficiază un grup religios 

8) În ce cazuri putem vorbi despre puterea negativă a erei digitale? 

A. Dacă se subliniază un beneficiu personal al unei persoane sau al unui 

grup 

b. Dacă o societate beneficiază în ansamblu este subliniată 

c. Dacă se subliniază atât beneficiul personal, cât și beneficiul societății. 

9) Atitudinile, gândirea, religia, cultura nu pot fi influențate de: 

a) mass-media 

b) tehnologii digitale 

c) subiect nematerial 

10) Internet: 

a) Ne permite să accesăm noi cunoștințe 

b) Nu ne permiteți să accesăm noi cunoștințe 

c) Îngreunează accesul la informații noi 

2. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS SCURT 

1) Era digitală influențează modul în care dobândim cunoștințe. DA NU 

2) Există o parte a vieții care nu este influențată de era digitală? DA NU 
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3) Puterea erei digitale poate fi doar pozitivă? DA NU 

4) Studierea este un avantaj în era digitală? DA NU 

5) Este importantă utilizarea tehnologiilor digitale pentru învățarea viitoare și 

dezvoltarea profesională? DA NU 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1) Era digitală ne influențează gândirea, atitudinile, opiniile, cultura, religia. 

ADEVARAT FALS 

2) Toate informațiile oferite de tehnologiile digitale sunt adevărate. ADEVARAT 

FALS 

3) Este periculos pentru societatea noastră să folosească puterea în beneficiul 

unui individ sau al unui grup. ADEVARAT FALS 

4) Este întotdeauna un avantaj al erei digitale să folosești tehnologiile digitale. 

ADEVARAT FALS 

5) Tehnologiile digitale prezintă un risc de abuz de putere. ADEVARAT FALS 

6) Tehnologiile digitale au doar putere pozitivă. ADEVARAT FALS 

7) Atitudinile, gândirea, religia, cultura nu pot fi influențate de mass-media. 

ADEVARAT FALS 

8) Internetul ne permite să accesăm noi cunoștințe. ADEVARAT FALS 

9) Utilizarea tehnologiilor digitale este importantă pentru învățarea viitoare și 

dezvoltarea profesională. ADEVARAT FALS 

10) Termenul era digitală înseamnă epoca, timpul care a trecut. ADEVARAT 

FALS 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1) De ce numim era actuală era digitală și numim 5 tehnologii digitale pe care le 

cunoașteți? (datorită tehnologiilor digitale care ne înconjoară) 
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2) Numiți avantajele utilizării internetului și a rețelelor sociale. (ștergerea 

frontierelor, păstrarea unui contact strâns cu familia și prietenii, accesul la 

informații) 

3) Caracterizați termenul de putere. (în prezent, puterea este informație) 

4) Este adevărat că puterea în epoca actuală este în mâinile politicii? (da) 

5) Cum poate fi abuzat de putere în beneficiul unei persoane sau al unui grup? 

(prin răspândirea de propagandă și știri false) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

puterea în era digitală. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să 

dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii de putere este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și să-și cunoască drepturile. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 

... 10 minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: 

nr. 3. 
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3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, 

prin urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate 

deveni foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor 

este reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate 

pe teme este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă 

ideea (conceptul) adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la 

internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea 

acoperă întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și 

ale profesorului, desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 

posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în 

locul temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de 

clasă de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 
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5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și 

simplu contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl 

vor urma cu cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi 

evaluate doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; 

răspunsurile bune pot fi formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul DIVIZIUNEA PUTERII ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea: 

• să determine motivele schimbărilor în societate și consecințele 

acestora. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • era digitală 

 • putere 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea 1: Faza motivațională - Evocare 

Folosim metoda INSERT în timpul unei lecții de introducere pentru a dezvălui că scopul 

lecției noastre va fi să ne familiarizăm cu termenul era digitală. Sarcina studenților va fi să 

se gândească la cuvintele care se referă la era digitală folosind literele din acest termen. 

Elevii pot folosi un dicționar de cuvinte străine în timpul acestei activități. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 10 

Activitatea 2. Faza de expunere: 

Profesorul introduce termenul era digitală prin conversație și termenii folosiți în faza 

motivațională. Cu ajutorul unei diagrame gata pe tablă interactivă, elevii completează 

termenii lipsă. 
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În această fază, elevii creează o piramidă pe 8 nivele în funcție de propria experiență de 

viață. Cei care doresc pot să își citească piramida restului clasei și să explice de ce au 

ales aceste cuvinte pentru piramida lor. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitatea 3. Faza de fixare 

Fiecare elev are în față articolul despre Jakub și elevii îl citesc împreună. Apoi scriu cel 

puțin 5 avantaje ale internetului și ale rețelelor sociale care i-au făcut mai ușor lui Jakub 

să își facă temele. 

Răspuns sugerat: Jakub nu a trebuit să meargă la bibliotecă. Viteza de transmitere a 

informațiilor. O opțiune de vizionare a unui videoclip. Disponibilitatea diferitelor jocuri. 

Comunicare la distanță. Cunoașterea oamenilor noi. 

Elevii răspund la 5 întrebări de revizuire. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 10 

Activitatea 4. Faza de diagnostic 

Profesorul evaluează lecția cu elevii. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 5 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

KALAŠ, I. 2013. Changes in schools in digital era. Bratislava: SPN – Mladé letá, 256 

s. ISBN 978-80-10-02409-4 

Picture resources for an electronic version 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=o5R49ObN&id=A134B40 

A38B36C7285B82C92D637B8FE0BFB985B&thid=OIP.o5R49ObNQENFI2IQqSZUX 

QHaGE&mediaurl=https%3a%2f%2fthumbs.dreamstime.com%2fz%2flogo-internet- 

4720961.jpg&exph=1065&expw=1300&q=internet&simid=608053147497990222&sel 

ectedIndex=28&ajaxhist=0 
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MODULUL C. 
APĂRAREA DREPTURILOR, INTERESELOR, 

LIMITELOR ȘI NEVOILOR ÎN ERA DIGITALĂ 

Fiecare ființă umană - pur și simplu pentru că el 

/ ea există - are dreptul să efectueze unele 

acțiuni. Aceste „permisiuni” se numesc drepturi. 

În echilibru, fiecare ființă umană - doar pentru 

că el / ea există într-o societate - este de 

așteptat să respecte unele reguli. Aceste reguli 

sunt numite „obligații”, deoarece toată lumea 

este obligată să respecte aceste reguli. Obligațiile sunt de obicei definite prin lege, 

precum și drepturile. Există și alte „obligații” care sunt „mai moi”: nu sunt neapărat 

garantate de lege (adică nu pot fi puse în aplicare), dar totuși, societatea se așteaptă 

ca toate persoanele să respecte și aceste reguli mai moi. Acestea sunt de obicei 

numite responsabilități, deoarece persoanele au responsabilitatea morală de a acționa 

în consecință. De exemplu, „nu fura” este o obligație și cel care nu o respectă va fi 

pedepsit prin lege; dar „ajuta pe cei care au nevoie, arată solidaritate” este „doar” o 

datorie morală și dacă cineva nu o respectă (adică nu ajută), de obicei nu poate fi 

pedepsită. „Drepturile și obligațiile” (sau așa cum spunem deseori: drepturile și 

responsabilitățile) ar trebui să fie în echilibru: toată lumea este așteptată să își 

îndeplinească obligațiile și are dreptul să-și exercite drepturile. 

Judecata morală a oamenilor întreabă adesea: și dacă cineva nu își îndeplinește 

obligațiile și responsabilitățile, îndatoririle? Conduce ca persoana să-și piardă și ei 

drepturile ... ?! Există răspunsuri contradictorii la această întrebare: 

• conform legii, persoanele au drepturi practic fără condiții. Conform 

acestei reguli, o persoană care nu își respectă obligațiile are în 

continuare drepturi. „Și ucigașii au drepturi”, putem spune. Desigur, 

există cazuri în care legea însăși limitează capacitatea de a-și 

exercita drepturile: închisoarea unui criminal limitează dreptul 
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criminalului la libera circulație. Este de obicei rezultatul unei 

pedepse pentru nerespectarea legii. 

• conform judecății morale a societății, cel care nu își îndeplinește 

obligațiile își pierde și drepturile. Așteptările morale necesită 

echilibrul dintre drepturi și îndatoriri și dacă îndatoririle nu sunt 

îndeplinite, persoana își pierde drepturile. 

Chiar dacă există drepturi și obligații de când există ființele umane într-o societate, 

drepturile nu au fost formulate înainte de secolul al XX-lea. Anterior, îndatoririle erau 

bine articulate, dar de obicei drepturile erau oprimate sau limitate. Sclavii, de exemplu, 

practic nu aveau niciun drept. Și a fost în 1941, când președintele de atunci al SUA a 

anunțat celebrul său „Discurs cu patru libertăți” declarând drepturile omului de bază: 

• libertatea de exprimare (adică dreptul de a-și exprima opinia) 

• libertatea de credință (adică dreptul de a-și alege religia) 

• libertate de frică (adică dreptul la securitate) 

• libertatea de a avea nevoie (adică dreptul de a trăi o viață umană 

decentă) 

Fiecare ființă umană are ținte mai mici sau mai mari în viața sa. O țintă mai mică poate 

fi să nu-ți fie foame astăzi; în timp ce o țintă mai mare poate fi, să zicem, să studieze 

și să devină inginer. Orice lucru care ajută la atingerea țintei este un suport; și orice 

lucru care face mai dificilă atingerea țintei este un obstacol. Ființele umane se 

străduiesc să crească cantitatea de sprijin și să scadă cantitatea de obstacole. Această 

„dorință” se numește „interese”: oamenii sunt interesați să își atingă obiectivele. 

Dacă fiecare persoană are propriile sale drepturi în lume, apare o întrebare: sunt 

aceste drepturi limitate sau nelimitate ...? În ceea ce privește interesele, am menționat 

deja mai sus că, din moment ce resursele sunt limitate, interesele omenirii nu pot fi 

decât limitate. Dar ce zici de drepturi - am dreptul de a vorbi independent dacă există 

500 sau șapte miliarde de oameni care trăiesc pe Pământ - așadar, se pare că 

drepturile nu sunt limitate. 
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În principiu, drepturile persoanelor nu sunt într-adevăr limitate până când acestea 

îndeplinesc drepturile altor persoane. Dacă vreau să construiesc o casă în Ungaria și 

o altă persoană vrea să construiască una în Spania, drepturile noastre nu se 

„întrunesc”, nu se ciocnesc - drepturile noastre nu sunt limitate. Dar situația este destul 

de diferită dacă drepturile noastre sunt în coliziune - vreau să construiesc o casă și 

vrea și vecinul meu. Aici, drepturile noastre sunt în coliziune. (Pe figurile de mai jos, 

arătăm drepturile persoanei ca și cum ar fi o curbă de clopot - nu este neapărat așa; 

este doar pentru a arăta situația.) Dacă drepturile noastre se ciocnesc, trebuie să 

facem un compromis. (Există o zicală: „Drepturile pumnului meu se termină în nasul 

tău” - adică nu am dreptul să te lovesc.) Dreptul tău îmi limitează dreptul și invers: 

drepturile mele pot limita drepturile altcuiva. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

Exercitiul 1 

Profesorul va începe o discuție cu elevii cu privire la activitățile lor pe computer, oferind 

în același timp exemple. 

Exercițiul 2 

Copiii vor alege imaginile care reprezintă mediul care îi face să se simtă în siguranță. 

Exercițiul 3 

Fiecare elev are în fața lor un cuvânt încrucișat pregătit cu aceste cuvinte ascunse: 

rasism, îngrijire, cyberstalking, cyberbullying, phishing, videoclipuri, fotografii, abuz, 

plesniri fericite, netichetă. Un profesor are același puzzle încrucișat pe tablă 

interactivă. Elevii trebuie să găsească cuvintele. După ce le-au găsit, le scriu în caiete 

și profesorul explică cuvintele 
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Îngrijirea - este o expresie pentru utilizatorii de internet care se prefac că sunt altcineva 

cu obiectivul de a-l bloca pe cineva și de a-și abuza de încrederea. Rasismul - este o 

teorie a discriminării care susține inegalitatea raselor. Cyberstalking - este urmărirea 

electronică (urmărirea profilului și insultarea prin intermediul rețelelor sociale). 

Phishingul - este o activitate când cineva încearcă să obțină numărul contului dvs. 

bancar, o adresă de e-mail etc. Happy slapping - este o înregistrare a unei activități 

infracționale urmată de răspândirea acesteia cu ajutorul rețelelor sociale. Fotografii și 

videoclipuri - principalul risc de a furniza fotografii și videoclipuri este că acestea pot 

ajunge în mâinile unor persoane greșite, care le pot folosi ulterior greșit. Cyberbullying 

(numit și bullying electronic, e-bullying, bullying online) înseamnă insultarea, 

amenințarea, dezvăluirea informațiilor personale sau bătăușirea cuiva cu ajutorul 

instrumentelor moderne de comunicare, de obicei pe o perioadă lungă de timp. 

G R O O M I N G D R V D A 

S A A P Y E K K K K P O B 

V C N H U T P M L H W J U 

I I A O Q I R B I L F K S 

D S D T J K D S L W A L E 

E M I O K E H F K L I Y I 

O U Š S O I A G O H Á S T 

s S R K N S Q O P I E R I 

D P E G G C S P D B D D E 

C Y B E R S T A L K I N G 

C Y B E R B U L L Y I N G 

D W N E T I Q U E T T E F 

H A P P Y S L A P P I N G 

Exercițiul 4 

Scopul exercițiului 4 este de a înțelege termenii de mai sus atunci când sunt folosiți 

în exemple practice de viață. Această activitate este utilizată pentru a dezvolta 

gândirea critică a elevilor și abilitatea de a lega o teorie de practică. După ce au citit 

textul, elevii spun ce riscuri apar și ce drepturi sunt încălcate. 
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• Extras - Un prieten pe care l-ați întâlnit pe internet vă sugerează să vă întâlniți 

undeva în privat. Când sunteți doar voi doi, el începe să vorbească despre ura sa față 

de evrei. El te întreabă dacă ai auzit de Holocaust. Când spui da, el spune că toate 

sunt minciuni inventate de evrei și nu s-a întâmplat niciodată. El îți dă o adresă de site 

web pentru a dovedi că are dreptate. 

Rasismul, încălcarea drepturilor copiilor (Declarația drepturilor copiilor, principiul 10 

„Un copil trebuie protejat de practici proaste care pot susține discriminarea rasială, 

religioasă sau orice altă formă”. 

• (Un extras dintr-un basm numărul 1 - Un prieten secret) Într-o zi, un cioban și-a 

întrebat ajutătorul ce s-a întâmplat cu una dintre oile sale care avea un telefon mobil. 

Ajutorul a spus că oile nu au vorbit cu nimeni și nici nu s-au uitat la nimeni. Bătrânul 

cioban a spus că un lup vrea carne tânără. Lupul a început să scrie oilor online și a 

promis că va fi cea mai bună prietenă și că îi va cumpăra haine noi dacă îi va spune 

numele complet, adresa, un e-mail și îi va trimite o fotografie. Cu toate acestea, nu 

are voie să spună nimănui despre prietenia lor. El a promis, de asemenea, un nou 

telefon mobil dacă îl va întâlni singur în pădure. Oaia l-a mințit pe cioban și i-a spus 

că merge la plimbare. De fapt, ea a mers să se întâlnească cu lupul. Lupul a văzut-o 

și a vrut să o rănească, dar un vânător a trecut și a salvat-o. Cine știe ce s-ar fi putut 

întâmpla cu oile? 

Grooming, Prinicple 2 - Un copil trebuie protejat și oferit oportunități de a se dezvolta 

fizic, mental, moral, spiritual și social într-un mod sănătos, într-un mediu liber plin de 

demnitate. 

1. (Extras numărul 2 - Nu dansați cu un lup) Într-o seară, când ciobanul și ajutătorul 

său se culcaseră, oile au făcut o petrecere. Ajutorul a fost trezit de zgomot puternic. 

A văzut oile dansând și distrându-se. Nu au observat că un lup le-a făcut fotografii și 

le-a arătat prietenilor săi a doua zi. Au râs de fotografii și i-au batjocorit. Zgomotul a 

fost atât de puternic, încât a trezit un vânător. A luat camera de la lup. Cu toate 

acestea, lupul avea suficiente informații despre oi și a început să îi trimită mesaje de 

amenințare. 
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Exercițiul 5 

Un profesor poate conduce o discuție despre extrasul citit și analiza acțiunile și 

comportamentul personajelor. Scopul profesorului este de a-i determina pe elevi să 

realizeze potențiale amenințări și să facă distincția între lumea reală și cea virtuală. 

Elevii potrivesc personajele din povești cu cuvintele care ar putea fi legate de ele 

(copii, poliție, linie de ajutor, un încălcător al drepturilor omului, părinte, profesor, 

adolescent, agresor) 

The sheep are the children who are an 

easy target. 

The shepherd is a parent or a teacher. 

The hunter represents the police or a 

help line. 

The wolf is the aggressor violating 

rights. 

John is a teenager. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1) Netichetă: 

a) Înseamnă capacitatea de a stăpâni lucrul cu computerele 

b) Este un complex de reguli generale de comportament decent pe internet 

c) Include capacitatea de a comunica cu oamenii prin intermediul internetului 
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2) Un semn al rasismului este: 

a) egalitatea raselor 

b) inegalitatea raselor 

c) toleranță 

3) De ce putem fi prinși atunci când vine vorba de internet: 

a) facebook 

b) smartphone 

c) îngrijirea 

4) Termenul de îngrijire înseamnă: 

a) Utilizatori de internet cu identitate cunoscută. 

b) Utilizatorii de internet care se prefac că sunt altcineva. 

c) Folosirea tehnologiilor digitale la locul de muncă 

5) Urmărirea unui profil și insultarea prin intermediul rețelelor sociale sunt 

descrise de termenul: 

a) phishing 

b) palme fericite 

c) cyberstalking 
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6) Înregistrarea unei activități infracționale și distribuirea acesteia prin intermediul 

rețelelor sociale se numește: 

a) cyberstalking 

b) palme fericite 

c) phishing 

7) Cyberbullying-ul este: 

a) Insultarea și șantajarea aleatorie prin intermediul rețelelor sociale 

b) Insultă, șantajare și hărțuire pe termen lung 

c) Hărțuire pe termen scurt, dezvăluind informații private cu ajutorul altora 

8) Comportamentul caracteristic al unei victime a agresiunii cibernetice este: 

a) Solitudinea și izolarea față de familie și prieteni 

b) capacitatea de a stăpâni tehnologiile digitale 

c) comportament încrezător 

9) Ce informații personale nu ar trebui să scriem sau să spunem niciodată unui 

prieten virtual ciudat? 

a) Numele nostru real, adresa, numărul de telefon, numărul casei, 

fotografiile de familie 

b) Animale de companie, mâncare preferată 

c) Identitate falsă, adresă falsă, număr fals de casă 
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10) Care sunt caracteristicile unui agresor? 

a) O mare utilizare a tehnologiilor digitale 

b) Manipulare, minciună, promisiuni 

c) Toleranță, deschidere, relații bune 

2. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS SCURT 

1) Utilizarea internetului aduce doar negative? DA NU 

2) Tehnologiile digitale moderne vă ajută cu învățarea? DA NU 

3) Dezvoltarea tehnologiilor digitale influențează coexistența socială? DA NU 

4) Încălcarea drepturilor omului prin intermediul rețelelor sociale este o 

infracțiune? DA NU 

5) Este anonimatul cel mai mare obstacol atunci când încercăm să expunem un 

agresor sau o infracțiune? DA NU 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT FALS 

1) Dacă sunt victima agresiunii cibernetice, în copilărie am drepturi. ADEVARAT 

FALS 

2) Pot contacta poliția în cazul în care sunt abuzat și insultat prin intermediul 

rețelelor sociale. ADEVARAT FALS 

3) Nu există niciun risc dacă îmi pun datele personale pe internet. ADEVARAT 

FALS 

4) Social media facilitează viața și studiul. ADEVARAT FALS 

5) Era digitală modernă nu influențează relațiile? ADEVARAT FALS 
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6) Netiquette înseamnă capacitatea de a stăpâni lucrul cu computerele. 

ADEVARAT FALS 

7) Cyberbullying-ul este insultarea pe termen lung, șantajarea și hărțuirea. 

ADEVARAT FALS 

8) Caracteristicile unui agresor sunt manipularea, minciuna, promisiunile. 

ADEVARAT FALS 

9) Înregistrarea unei activități infracționale și distribuirea acesteia prin intermediul 

rețelelor sociale se numește phishing. ADEVARAT FALS 

10) Comportamentul caracteristic al unei victime a agresiunii cibernetice este 

singurătatea și izolarea față de familie și prieteni. ADEVARAT FALS 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Numiți riscurile utilizării internetului și a rețelelor sociale. (îngrijire, intimidare 

cibernetică) 

2. În ce caz poate fi periclitată neticheta? (când cineva nu are cunoștințe media) 

3. Ce au în comun acești termeni: îngrijire, pălmuire fericită, phishing, 

cyberstalking? (au spart neticheta) 

4. Numiți liniile de ajutor în caz de încălcare a drepturilor cuiva. (protecția 

copilului, departamentul de poliție) 

5. Care sunt aspectele pozitive ale utilizării interentului în era modernă? (acces 

la informații, păstrarea contactului cu familia și prietenii) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă cum își pot apăra 

drepturile în era digitală. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii „drept” este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi să 

înțeleagă că trebuie să fie activi și să-și cunoască drepturile și obligațiile. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 
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1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este 

reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme 

este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) 

adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 
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2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu 

cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul APĂRAREA DREPTURILOR 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

 Importanța și influența internetului 

 bullying 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • netichetă 

 • nevoi 

 • riscurile utilizării tehnologiei 

 • drepturile copiilor 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea 1: Faza motivațională - Evocare 

Metoda de brainstorming îl ajută pe profesor să introducă subiectul și scopul lecției. Un 

profesor are o imagine a unui computer pregătit pe tablă interactivă. Un profesor pune 

următoarea întrebare: Ce vă place cel mai mult să faceți pe internet? Ideile elevilor sunt 

scrise pe tablă. La final, profesorul evaluează ideile. 

Când te simți în siguranță? 

Există 6 fotografii. Studenții ar trebui să spună care dintre ei îi face să se simtă în siguranță 

(o familie, o furtună, un animal sălbatic, o trecere, o școală, un computer). Pozele au fost 

puse în această ordine intenționat. Se așteaptă ca o familie să fie considerată pozitivă, o 

furtună și un animal sălbatic negativ (elevii pot tăia aceste fotografii). O traversare este 
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sigură în anumite restricții. Scopul este de a începe o discuție despre utilizarea unui 

computer și siguranța care se asociază cu acesta. 

Interacțiune: P-S, S-TP S-S 

Timp de alocat: min. 15 

Activitatea 2. Faza de expunere: 

Fiecare elev are în fața lor un cuvânt încrucișat pregătit cu aceste cuvinte ascunse: rasism, 

îngrijire, cyberstalking, cyberbullying, phishing, videoclipuri, fotografii, abuz, plesniri 

fericite, netichetă. Un profesor are același puzzle încrucișat pe tablă interactivă. Elevii 

trebuie să găsească cuvintele. După ce le-au găsit, le scriu în caiete și profesorul explică 

cuvintele. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: min. 20 

Activitatea 3. Faza de fixare 

Scopul exercițiului 3 este de a înțelege termenii de mai sus atunci când sunt folosiți în 

exemple de viață practică. Această activitate este utilizată pentru a dezvolta gândirea 

critică a elevilor și abilitatea de a lega o teorie de practică. După ce au citit textul, elevii 

spun ce riscuri apar și ce drepturi sunt încălcate. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 5 

Activitatea 4. Faza de diagnostic 

Profesorul evaluează lecția cu elevii. 

Interacțiune: P-Ss, Ss –P 

Timp de alocat: min. 5 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

GAVORA, P. et al. 2012. How to develop text understanding in students. 2nd edition. 

Nitra : ENIGMA, 2012. 193 s. ISBN 978-80-89132-57-7. 

HARAUSOVÁ, H. 2011. How to teach subjects. Bratislava : MPC, 2011. 62 s. ISBN 

978-80-8052-396-1. 

PETLÁK, E. 2012. Innovation in education process. 1st. edition. Dubnica nad Váhom 

: Dubnický technologický inštitút, 2012. 158 s. ISBN 978-89400-39-3. 

SITNÁ, D. 2013. Method of active teaching: group co-operation of students. 2nd 

edition. Praha : Portál, 2013. 152 s. ISBN 978-80-262-0404-6. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rPXN0swQ&id=9BE6A86 

A6AC933C82CFD9DD217D02A30D96D515F&thid=OIP.rPXN0swQOJ_mEMZ9R16 

QcgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommo 

ns%2f1%2f1e%2fLogo-notruf-112- 

europaweit.JPG&exph=1600&expw=1600&q=112&simid=608038089374958681&sel 

ectedIndex=0&ajaxhist=0 

http://www.zodpovedne.sk/download/prirucka_deti_v_sieti_final.pdf 
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CAPITOLUL 5. 
MASS MEDIA ȘI OPINIA PUBLICĂ 

MODULUL A. 
MASS MEDIA ȘI INFLUENȚA SA 

INFORMAȚIE 

Mass-media și procesul de comunicare 

Mass-media s-a născut ca urmare a dorinței oamenilor de a comunica un volum mare 

de informații unui număr mare de oameni, în cel mai scurt timp posibil. 

Deoarece scopul său este de a transmite informații, trebuie să ținem cont de 

elementele de bază ale comunicării. 

a) Expeditorul - este individul care pune împreună, modelează și transmite 

informații sub forma unui mesaj; 

b) Mesajul în sine - reprezintă conținutul propriu-zis pe care expeditorul 

intenționează să îl transmită și, pe lângă date, poate consta din atitudini, 

sentimente, postură corporală sau expresii ale feței; 

c) Destinatarul - este persoana pentru care a fost trimis mesajul și este sarcina 

sa să decodeze informațiile; 
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d) Codificare - constă dintr-un sistem de simboluri și semne utilizate pentru a 

transmite informații, cum ar fi cuvinte, imagini, postura corporală, expresii ale 

feței, codul Morse, alfabetul Braille și așa mai departe; 

e) Canalul de comunicare - reprezintă mijloacele / mijloacele media utilizate 

pentru a transmite mesajul și poate consta în aer (în cazul limbii vorbite), telefon, 

internet, radio, televiziune (care, datorită numărului mare de receptoare, în zilele 

noastre se numește „mass media”); 

f) Contextul în care are loc comunicarea - este foarte important, deoarece, în 

funcție de circumstanțe, poate afecta eficiența procesului de comunicare; astfel, 

locurile în care poate avea loc o conversație sunt numeroase, inclusiv o cameră, 

o sală de clasă, o cabină telefonică, strada și așa mai departe; 

g) Feedback - este un element esențial al comunicării, deoarece oamenii 

comunică dacă și când vor să exprime ceva și au primit feedback de la receptor, 

îl asigură pe expeditor că mesajul său a fost trimis și decodificat corect. 

Dacă dorim să facem o scurtă analiză a evoluției mass-media, trebuie să luăm în 

considerare toate elementele menționate mai sus. 

La începuturile sale, mass-media a fost reprezentată de imagini sculptate pe pereții 

peșterii, cărți și ziare. Astfel, expeditorul ar fi putut fi unul sau un grup mic de persoane, 

dar receptorii nu au fost la fel de mulți. 

În ceea ce privește codificarea, sistemul de simboluri și semne utilizat a fost destul de 

simplu și rudimentar pentru petroglifele și puțin mai dezvoltat pentru cărți și ziare. 

În zilele noastre, codificarea a devenit atât de eficientă, încât chiar și mesajele 

subliminale sunt modelate și codificate astfel încât, uneori, nici nu ne dăm seama că 

suntem influențați să facem lucruri. 

În ceea ce privește conținutul mediilor timpurii, acesta a fost scris exclusiv și a fost 

destinat să fie văzut sau citit. Astfel, fluxul comunicațional a fost realizat într-o singură 

direcție: de la expeditor la cititor, fără posibilitatea de a primi feedback-ul receptorului. 

Mass-media modernă vine cu o întorsătură și oferă receptorilor posibilitatea de a-și 
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exprima public sentimentele și opiniile. De exemplu, dacă un ziar online al canalului 

de televiziune postează o știre, publicul poate oferi feedback tastând opinii pe site-ul 

web al expeditorilor. Sau, dacă cineva postează o melodie pe Youtube, în curând vor 

urma comentarii, arătând apreciere față de munca artistului. Astfel, mass-media 

modernă are un flux de informații bidirecțional: de la expeditor la receptor și invers. 

În cele din urmă, canalul de comunicare împarte mass-media în două mari categorii: 

mass-media timpurie (cărți, ziare, imagini) și media difuzată (care transmite informațiile 

în mod electronic). 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Informațiile, așa cum se menționează pe https://www.merriam- 

webster.com/dictionary/information, reprezintă comunicarea cunoștințelor sau a 

inteligenței. Cu alte cuvinte, într-un timp de viteză, informația îi dă putere celui care 

o are. 

2. Mass media reprezintă informații care ajung și influențează un număr mare de 

oameni. Cu alte cuvinte, mass-media constă în televiziune, radio, ziare, internet, e- 

mail și așa mai departe. 
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3. Formele timpurii ale mijloacelor de informare în masă sunt petroglifele, care sunt 

desenul și sculpturile în roci. Erau obișnuiți să lase mesaje celorlalți. 

4. Inventatorul tiparului a fost Johann Gutenberg. 

5. După obținerea unei informații on-line, ar trebui să verificăm întotdeauna sursa 

și autenticitatea acesteia. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este mass-media? 

A. un joc cultural; 

b. surse de informații, care influențează un număr mare de oameni; 

c. romanul unui rege stephen; 

d. circuite electronice; 

e. un document guvernamental. 
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2. Mass media constă din: 

A. televiziune; 

b. presă; 

c. Internet; 

d. radio; 

e. toate cele de mai sus. 

3. Primele forme de mass-media aparțin: 

A. bunicii; 

b. profesori; 

c. soldati; 

d. oameni preistorici; 

e. prieteni. 

4. În timpul Imperiului Roman Antic, așa-numita „munera” a reprezentat; 

A. spectacole de circ; 

b. bătălii de gladiatori; 

c. jocuri video; 

d. ceremonii religioase; 

e. piese dramatice. 

5. În anii 1440, Johannes Guttenberg a inventat: 

A. tipografia 
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b. mașina de spălat 

c. mașina de cusut 

d. radioul; 

e. telescopul; 

6. Formele mass-media care furnizau divertisment în afară de informații au fost: 

A. radio; 

b. televiziune; 

c. video; 

d. toate cele de mai sus; 

e. picturi rupestre. 

7. În timpul celui de-al doilea război mondial, mass-media a fost folosită pentru: 

A. redați muzică pentru a distra oamenii; 

b. să anunțe prognoza meteo; 

c. să trimită pachete cu alimente soldaților; 

d. să furnizeze informații cu privire la progresul luptei; 

e. nu a fost folosit deloc. 

8. Știrile false reprezintă: 

A. o glumă; 

b. un roman; 

c. un cântec; 

d. știri care induc în eroare intenționat oamenii; 
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e. un desen animat. 

9. Cine poate difuza conținut media în zilele noastre? 

A. politia; 

b. Guvernul; 

c. profesorii; 

d. economiștii; 

e. cineva. 

10. Când găsim informații online, ar trebui să 

A. împărtășim 

b. verificăm 

c. spunem prietenilor noștri despre asta; 

d. credem; 

e. ignoram. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Mass-media a apărut ca urmare a dorinței oamenilor de a comunica. 

ADEVARAT FALS 

2. Picturile rupestre și sculpturile în rocă reprezintă forme timpurii de mass-media. 

ADEVARAT FALS 

3. Cartea budistă „Diamond Sutra” este un tratat de filozofie modernă. 

ADEVARAT FALS 

4. Invenția tiparului a pus informațiile la dispoziția tuturor. ADEVARAT FALS 

5. Informațiile online pot fi accesate pe site-uri web, utilizând motoare de căutare. 

ADEVARAT FALS 
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6. În timpul comunismului, mass-media a fost folosită pentru a arăta probleme 

din viața reală și pentru a critica autoritățile. ADEVARAT FALS 

7. Mass-media pot influența percepțiile și comportamentul oamenilor. 

ADEVARAT FALS 

8. Radio, televiziunea și videoclipul erau nepopulare, deoarece erau plictisitoare. 

ADEVARAT FALS 

9. Dovezile arheologice găsite în Africa sugerează că strămoșii noștri aveau 

cunoștințe de chimie și producție. ADEVARAT FALS 

10. Termenul „mass-media”, definit de Longman’s Exams Dictionary, se referă la 

circumstanțele în care are loc o conversație. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Care este scopul primelor forme de mass-media? (Pentru a transmite în direct 

și simultan o formă specifică de media către un public mai larg.) 

2. De ce au devenit atât de populare radioul, televiziunea și videoclipul? (Pentru 

că maselor le era mai ușor să primească informațiile prin mijloace audio-vizuale 

decât să le citească. 

3. Care este principalul obiectiv al mass-media? (Pentru a ne ține la curent cu 

noutățile.) 

4. Care sunt condițiile pentru difuzarea conținutului media? (Aveți un telefon sau 

un computer cu conexiune la internet.) 

5. Ce fel de activități poate furniza internetul utilizatorilor săi? (Ascultarea muzicii, 

vizionarea videoclipurilor, jocurile și rețelele sociale.) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Așa-numiții „ludi scaenici” erau ... (piese dramatice interpretate în amfiteatru 

uriașe) 
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2. Spectacolele antice reprezintă primele încercări de difuzare ... (o formă 

specifică de media pentru un public mai larg, în direct și simultan) 

3. Termenul „media”, definit de Longman’s Exams Dictionary reprezintă ... 

(organizații care furnizează știri și informații pentru public) 

4. Când vorbim cu cineva, noi ... (așteptați să primiți feedback de la acea 

persoană) 

5. Nu ar trebui să credem niciodată informațiile furnizate, fără ... (verificarea 

autorului și a autenticității sale) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „mass- 

media” și „mass-media”. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca profesorul 

să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Mijloacele de informare în masă au o importanță generală în viață: elevii ar trebui 

să înțeleagă pe deplin că orice fac și folosesc telefonul mobil sau computerul, folosesc 

mijloacele de informare în masă. 

4. Înțelegerea noțiunii „influență media” este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi 

să înțeleagă că trebuie să fie conștienți de ceea ce înseamnă „știrile false” și ce 

consecințe are. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivele nr. 11, 12, 14, 15 sunt menționate pentru discuții scurte și activități de 

brainstorming. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar vă sugerăm că cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă 

A. 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul MASS MEDIA ȘI INFLUENȚA SA 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „mass media”; 

• ce este fenomenul știrilor false 

• modul în care mass media influențează oamenii. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • informație 

 • media 

 • influența mass media 

 • mass media modernă 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Folosiți informații? 

 Ce crezi că înseamnă informație? 

 De unde obțineți informațiile dvs.? 

 Știi ce este mass-media? Puteți include sursele dvs. de informații în categoria mass- 

media? 
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Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce sunt „mass-media” și care sunt caracteristicile 

sale. 

Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a doua: Prezentare 

Procedură: 

Profesorul folosește Power Point Presentation Capitolul 5, Modulul A: Mass media și 

influența acestuia, care oferă o prezentare a mass-media și o gamă largă de exemple. În 

plus, profesorul va încuraja discuțiile și dezbaterile asupra subiectului. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 20 min. 

Activitatea a treia: Cum ne putem proteja de influența mediatică negativă? 

Procedură: 

Elevii discută întrebarea; poate fi, de asemenea, sub forma unei furtuni cerebrale. 

Profesorul vorbește despre tehnicile și strategiile defensive pe care copiii le pot folosi 

online. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 5 minute 

Activitatea a patra: Exercițiu practic 

Procedură: 

Profesorul prezintă elevilor o foaie de lucru pe care vor trebui să răspundă la întrebări 

legate de mass-media. De asemenea, elevii își vor face propriul lor petroglif. (A se vedea 

anexa 1) 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 
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Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

http://www.assignmentpoint.com/arts/sociology/presentation-on-mass-media.html 

Gladiator https://www.india.com/buzz/top-3-barbaric-entertainment-of-the-past- 

35216/ 

http://profshistoirelcl.canalblog.com/archives/2013/03/08/26631607.html 

https://www.posticbates.com/blog/identify-undue-influence-in-estate-planning 

http://www.coeurdecible.fr/web/acquisition-clients-sur-le-web-070213 

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/satellites/facebook-may-have-secret- 

plans-to-launch-a-internet-satellite 

http://www.freeonlinenotes.net/process-of-communication/ 

http://katekei.com/basic-components-of-communication/ 

http://scienceviews.com/indian/puercopetroglyphs.html 

https://www.ancienthistorylists.com/wp-content/uploads/2014/11/Sulawesi-Cave-Art- 

37900-BCE.jpg 

http://eclecticquilt.blogspot.com/2010/10/jablckovy-kolac.html 

http://windynookprimary.org/2018/09/mrs-broomhalls-morning-groups-homework/ 
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MODULUL B. 
ALFABETIZAREA MEDIA 

INFORMAȚIA 

Educație media 

"Educația media este o căutare de sens. O mare parte din valoarea unei căutări constă 

atât în căutarea în sine, cât și în atingerea obiectivului." - Chris Worsnop 

(https://www.medialit.org/how-teach-media-literacy) 

Termenul „alfabetizare media” (așa cum este definit pe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) cuprinde practicile care permit oamenilor 

să acceseze, să evalueze în mod critic și să creeze mass-media. Cu alte cuvinte, 

cineva care are cunoștințe media este capabil să filtreze informațiile primite. 

Odată cu dezvoltarea constantă a lumii digitale și cu volumul imens de informații 

disponibile pentru tânăra generație, profesorii trebuie să găsească noi modalități de a 

pregăti elevii pentru viață și de a ține pasul cu tendințele actuale. Astfel, educația media 

este acum inclusă în programele de învățământ din întreaga lume. Iată câteva 

modalități de predare a alfabetizării media copiilor: 

1. Recunoașteți știrile false - Deoarece știrile false, cunoscute și sub numele de 

zvonuri, au tendința de a se răspândi mai repede decât știrile reale, este crucial 

ca elevii să poată distinge între ele. 

2. Folosiți mai multe surse - Cel mai bun mod de a identifica știrile false este să 

verificați diferite surse care prezintă aceleași informații. Deoarece știrile de ultimă 

oră sunt acoperite de mai mulți radiodifuzori media, acest lucru nu ar trebui să fie 

dificil. În plus, primirea acelorași știri din perspective diferite oferă o cunoaștere 

mai precisă. 

3. Acordați atenție tonului și limbajului utilizat în articol - Un limbaj academic sună 

mai bine decât unul elegant sau abstract. Cu toate acestea, acest lucru nu 
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înseamnă întotdeauna că este adevărat. Este crucial să îi ajutați pe elevi să 

dezvolte o „ureche” pentru limbajul necredibil. 

4. Întrebarea numerelor și cifrelor - Nu credeți tot ceea ce vedeți, auziți sau citiți. 

Aflați dacă informațiile furnizate au fost aplicate sau se referă la un număr mic de 

persoane sau la mulțimi mari. De exemplu, un studiu de cercetare aplicat la zece 

persoane nu va avea aceeași acuratețe ca studiile aplicate la zece mii de 

persoane. 

5. Filtrează imaginile - Datorită cortexului vizual, mediile vizuale pot avea un 

impact mare asupra receptorilor săi. Astfel, este necesar să filtrați imaginile de 

două ori: 

pentru a vedea reacția imediată pe care o produce; 

înțelegeți influența pe care imaginea ar trebui să o aibă asupra comportamentului 

dvs.; 

6. Recunoașteți părtinirea - Profesorul trebuie să ajute elevii să identifice sursele 

care difuzează doar anumite teme sau aspecte ale vieții. Acest fenomen poate fi 

găsit în principal în știrile politice și la modă. De exemplu, dacă un politician sau 

un actor a fost deja considerat ca fiind rău sau rău intenționat, este nevoie de o 

știre falsă pentru a spori această percepție publică. 

7. Formați conținutul media în conformitate cu propriile noastre principii și valori 

etice - Aceasta înseamnă că elevii vor fi învățați să nu se conformeze știrilor pe 

care le primesc. Știrea este menită să servească oamenii și nu invers! 

8. Filtrează datele - Conform https://www.canva.com/learn/10-creative-methods- 

to-teach-media-literacy/, o persoană ar avea nevoie de 57.000 de ani pentru a 

citi toate informațiile disponibile pe internet . În aceste condiții, este evident că 

trebuie să filtrăm temeinic datele pe care le manipulăm. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Dicționarul Longman Exams definește alfabetizarea ca fiind starea de a putea citi și 

scrie. 

2. „Alfabetizarea media” cuprinde practicile care permit oamenilor să acceseze, să 

evalueze critic și să creeze mass-media. 

3. Cele cinci dimensiuni ale alfabetizării media sunt: accesul, analiza, crearea, 

reflectarea și acțiunea. 

4. Înainte de a crea conținut media, trebuie să luăm întotdeauna în considerare 

principiile etice și responsabilitatea socială. 

272 
 

 
  



 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce înseamnă alfabetizarea? 

A. un joc cultural; 

b. literatură; 

c. capacitatea de a citi și a scrie; 

d. o revistă de știri; 

e. când cineva nu știe să citească și să scrie. 
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2. Câte tipuri de alfabetizare cunoașteți? 

A. alfabetizare vizuală; 

b. alfabetizarea povestirii; 

c. cunoștințe informatice; 

d. competența mediatică; 

e. toate cele de mai sus. 

3. Alfabetizare media: 

A. cuprinde practicile care permit oamenilor să acceseze, să evalueze în 

mod critic și să creeze mass-media; 

b. se referă la industria avioanelor; 

c. a fost inventat acum două sute de ani; 

d. este un termen matematic; 

e. ajută oamenii să cânte muzică. 

4. Cineva care are cunoștințe media este capabil să: 

A. Citește ziarul; 

b. joaca jocuri video; 

c. vizionați reclame; 

d. înțelege modul în care media este creată și influența acesteia; 

e. A se uita la televizor. 

5. Cele cinci dimensiuni pe care se bazează alfabetizarea media sunt: 

A. acces; 

b. analizează și evaluează; 
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c. crează; 

d. Reflectă; 

e. toate cele de mai sus. 

6. A avea putere textuală înseamnă că: 

A. conținutul media creat reprezintă de fapt o formă semnificativă de comunicare; 

b. că creatorul media ar trebui să pună întotdeauna în legătură conținutul și forma 

mesajului; 

c. toate cele de mai sus; 

d. creatorul media poate crea orice îi place; 

e. oamenii ar trebui să creeze numai materiale scrise. 

7. A lua măsuri înseamnă: 

A. a face ceva în folosul celorlalți; 

b. a fi pasiv; 

c. să practice sport; 

d. pentru a viziona filme; 

e. să vorbească cu ceilalți. 

8. Când reflectăm asupra mass-media pe care o creăm, trebuie să: 

A. acordați atenție lungimii mass-media; 

b. având un comportament impulsiv; 

c. să ia în considerare principiile etice și responsabilitatea socială; 

d. folosiți cât mai multe fotografii; 

e. furnizați întotdeauna numele nostru. 
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9. Din 2017 până în 2019, numărul persoanelor care utilizează internetul a 

crescut cu: 

A. 2000 de utilizatori; 

b. 320 de milioane de utilizatori; 

c. 45 de milioane de utilizatori; 

d. 2 miliarde de utilizatori; 

e. Numărul de utilizatori de internet a scăzut. 

10. Majoritatea companiilor de retail își promovează afacerea pe: 

A. rețele de socializare; 

b. presă; 

c. televiziune; 

d. radio; 

e. cărți; 

f. din ușă în ușă. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/FALS 

1. Termenul „alfabetizare” se referă la capacitatea cuiva de a citi un cuvânt scris. 

ADEVARAT FALS 

2. Cineva care are cunoștințe media este capabil să înțeleagă modul în care este 

creat media și modul în care conținutul său îi poate afecta pe ceilalți. ADEVARAT 

FALS 

3. Accesarea suporturilor media înseamnă a intra în sala de calculatoare și a 

utiliza panoul de control. ADEVARAT FALS 
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4. Atunci când creează conținut media, creatorul media trebuie să pună 

întotdeauna în legătură conținutul și forma mesajului. ADEVARAT FALS 

5. Când reflectăm asupra conținutului media pe care îl creăm, ar trebui să cerem 

părerea prietenilor noștri. ADEVARAT FALS 

6. Acționând, putem face diferența în lume. ADEVARAT FALS 

7. Internetul poate fi utilizat pentru aplicații de rețea socială, cumpărături online, 

tranzacții financiare sau pentru a crea propriul nostru conținut media. 

ADEVARAT FALS 

8. Există 7,7 miliarde de utilizatori de internet în întreaga lume. ADEVARAT FALS 

9. La fiecare 60 de secunde, este înregistrat un nou utilizator de social media. 

ADEVARAT FALS 

10. Cel mai bun mod de a lupta împotriva mesajelor agresive de marketing și 

chiar a mesajelor de cumpărături subliminale este de a deveni alfabetizați în 

mass-media. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce înseamnă alfabetizarea computerizată? (Reprezintă capacitatea unei 

persoane de a citi, scrie, trimite și primi informații prin intermediul unui computer). 

2. Ce presupune accesarea informațiilor? (Aceasta implică colectarea 

informațiilor, înțelegerea acestora și utilizarea instrumentelor tehnologice 

adecvate pentru a gestiona informațiile). 

3. Ce trebuie să verifice utilizatorul atunci când analizează conținutul media? 

(Înseamnă că utilizatorul media trebuie să verifice calitatea, veridicitatea, scopul 

și consecințele potențiale ale informațiilor). 

4. Care sunt diferitele moduri în care oamenii sunt capabili să comunice prin 

intermediul mass-media? (Oamenii pot citi un ziar, asculta la radio, se uită la 

televizor sau navighează pe internet). 
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5. Pentru ce putem folosi internetul? (Internetul poate fi utilizat pentru aplicații de 

rețele sociale, cumpărături online, tranzacții financiare sau pentru a crea propriul 

nostru conținut media). 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cetățenii, ca creatori și receptori ai mass-media, pot lucra individual sau în 

colaborare cu alte persoane, pentru a rezolva…. (probleme locale, naționale sau 

internaționale). 

2. Compoziția digitală oferă utilizatorului mass-media șansa de a folosi 

creativitatea și auto-exprimarea, dar ... (reunește și oameni din întreaga lume). 

3. Giganții de marketing pot colecta, stoca, analiza și procesa activitatea noastră 

online, pentru a ... (aflați informații despre obiceiurile noastre online, inclusiv 

preferințele de cumpărături). 

4. Pe rețelele de socializare, o persoană petrece un timp mediu de…. (116 minute 

pe zi). 

5. Cel mai bun mod de a lupta împotriva marketingului agresiv și chiar a mesajelor 

de cumpărături subliminale este…. (a deveni alfabetizat în mass-media). 

282 
 

 

  



SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

„alfabetizare media” și „conținut media”. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca profesorul 

să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Alfabetizarea mediatică are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să 

înțeleagă pe deplin că, indiferent ce postează online, le poate afecta viața reală. 

4. Înțelegerea noțiunii de „influență media” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie conștienți de ceea ce înseamnă „știrile false” și ce 

consecințe are. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Majoritatea diapozitivelor sunt menționate pentru discuții scurte și activități de 

brainstorming. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar vă sugerăm că cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă 

A. 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 

8. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă 

„alfabetizare media” și „conținut media”. 

9. Tema modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca profesorul 

să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

10. Mass-media are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe 

deplin că orice fac și folosesc telefonul mobil sau computerul, folosesc mass-media. 

11. Înțelegerea noțiunii „conținut media” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă responsabilitatea pe care o au atunci când creează conținut media 

și consecințele pe care le are. 
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12. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul ALFABETIZARE MEDIA 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „digital”; 

• ce este alfabetizarea; 

• ce este alfabetizarea digitală; 

• care sunt dimensiunile alfabetizării media. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • media 

 • alfabetizare digitală 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul le cere elevilor să-și aducă propriul gel 

de duș, după care pune întrebarea de mai jos și primește opiniile lor: 

Analizați ambalajul pentru spălarea corporală pe care ați adus-o. 

 Cine sau ce este inclus în mesaj? 

 Cu ce tip de oameni sunteți invitați să vă identificați? 

 Genul utilizatorului este reprezentat corect? 
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 Există o altă perspectivă care poate fi aplicată produsului? 

 Care sunt punctele lipsă din mesajul produsului? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este „alfabetizarea media” și care sunt 

caracteristicile sale. 

Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a doua: Prezentare 

Procedură: 

Profesorul folosește prezentarea Power Point Capitolul 5, Modulul B: Alfabetizarea media, 

care oferă o prezentare a alfabetizării media și a dimensiunilor sale. În plus, profesorul va 

încuraja discuțiile și dezbaterile asupra subiectului. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 20 min. 

Activitatea a treia: Ce ar trebui să luăm în considerare atunci când creăm conținut media? 

Procedură: 

Elevii discută întrebarea; poate fi, de asemenea, sub forma unei furtuni cerebrale. 

Profesorul vorbește despre principiile etice, responsabilitatea și consecințele acțiunilor 

online ale copiilor. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 5 minute 

Activitatea a patra: Exercițiu practic 

Procedură: 

Profesorul prezintă elevilor o carte poștală. Copiii vor trebui să-și exprime părerea despre 

asta. Profesorul va conduce discuția către mesajul cardului și interpretarea sa duală. De 

asemenea, studenții își vor face propria carte poștală cu sens dublu. (Anexa 2) 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 10 min. 
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Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

https://books.google.ro/books?id=iEuXCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=media+li 

teracy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM- 

wKHSBzDFgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=media%20literacy&f=false 

https://books.google.ro/books?id=UHPOUDLbLMwC&printsec=frontcover&dq=media 

+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM- 

wKHSBzDFgQ6AEILzAB#v=onepage&q=media%20literacy&f=false 

https://books.google.ro/books?id=Dotyx3X3QaIC&printsec=frontcover&dq=media+lite 

racy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM- 

wKHSBzDFgQ6AEIVDAG#v=onepage&q=media%20literacy&f=false 

https://books.google.ro/books?id=vhFBMQH8jgIC&printsec=frontcover&dq=media+lit 

eracy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM- 

wKHSBzDFgQ6AEIbTAJ#v=onepage&q=media%20literacy&f=false 

http://iso27001guide.com/annex-a/access-control/business-requirements-access- 

control/iso-27001-access-control-policy-examples/ 

https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/ 

http://www.kuripotpinay.com/2015/06/how-to-afford-expensive-purchases.html 

https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2013/09/07/the-failure-of-interactive- 

whiteboard/ 

http://dimbe.org/index.php?p=editarticle&suiteArt=21 

https://www.videoblocks.com/video/close-up-fingers-typing-on-keyboard-buttons- 

young-white-caucasian-mans-hands-rt7kthqfeiw2r6s51 
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https://books.google.ro/books?id=iEuXCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=iEuXCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=iEuXCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=UHPOUDLbLMwC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEILzAB#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=UHPOUDLbLMwC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEILzAB#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=UHPOUDLbLMwC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEILzAB#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=Dotyx3X3QaIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIVDAG#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=Dotyx3X3QaIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIVDAG#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=Dotyx3X3QaIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIVDAG#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=vhFBMQH8jgIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIbTAJ#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=vhFBMQH8jgIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIbTAJ#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
https://books.google.ro/books?id=vhFBMQH8jgIC&printsec=frontcover&dq=media+literacy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwisipjLxurfAhVQM-wKHSBzDFgQ6AEIbTAJ#v=onepage&q=media%20literacy&f=false
http://iso27001guide.com/annex-a/access-control/business-requirements-access-control/iso-27001-access-control-policy-examples/
http://iso27001guide.com/annex-a/access-control/business-requirements-access-control/iso-27001-access-control-policy-examples/
https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/
http://www.kuripotpinay.com/2015/06/how-to-afford-expensive-purchases.html
https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2013/09/07/the-failure-of-interactive-whiteboard/
https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2013/09/07/the-failure-of-interactive-whiteboard/
http://dimbe.org/index.php?p=editarticle&suiteArt=21
https://www.videoblocks.com/video/close-up-fingers-typing-on-keyboard-buttons-young-white-caucasian-mans-hands-rt7kthqfeiw2r6s51
https://www.videoblocks.com/video/close-up-fingers-typing-on-keyboard-buttons-young-white-caucasian-mans-hands-rt7kthqfeiw2r6s51


 

MODULUL C. 
SOCIETATE VIRTUALĂ, REALITATE ALTERNATIVĂ 

INFORMAȚIE 

Cei mai mulți dintre noi suntem studenți vizuali. Aceasta înseamnă că învățăm cel mai 

bine vizualizând lucrurile. În timpul lecțiilor tradiționale, profesorul stătea în fața 

elevilor, făcea un desen sau afișa o imagine, elevii urmărind și învățând. Nu toate în 

același mod și nu totul! În aceste condiții, a devenit evident pentru toată lumea că 

educația trebuie să țină cont de tendințele moderne. În curând, dezvoltarea științei și 

tehnologiei și-a făcut prezența și în sălile de clasă. 

Un astfel de exemplu este utilizarea instrumentelor de realitate virtuală în timpul 

lecțiilor. Instrumentele oferă un mod interesant de a obține informații și, să nu uităm, 

în zilele noastre studenții sunt fascinați de tot ceea ce este digital sau virtual. Atunci 

când combinați tehnologia grafică cu interfața intuitivă și abordarea explorativă, 

succesul lecției va fi garantat. 

Profesorii ar trebui să combine realitatea virtuală cu metodele clasice de predare, 

pentru a obține pachete mixte de învățare atunci când explică teorii dificile în clasă. 

Ajută elevul să-și facă o idee vizuală sau să vizualizeze problemele explicate. 

Mai jos este o listă a motivelor pentru care fiecare profesor ar trebui cel puțin să încerce 

să folosească realitatea virtuală în clasă: 

 Permite elevilor să călătorească în locuri și medii străine, într-un mod controlat, 

fără ca aceștia să fie nevoiți să părăsească zona de confort a clasei lor; 

 Poate ajuta la dezvoltarea empatiei unul față de celălalt și față de comunitățile 

sărace; 

 Oferă elevilor șansa de a experimenta diferite locuri de muncă și ocupații (de 

exemplu, cineva care dorește să devină medic, poate efectua o operație 

virtuală); 

 Poate fi folosit pentru explorarea universului; 
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 Poate fi folosit pentru călătorii în timp, pentru a ajuta copiii să înțeleagă 

evenimentele cheie istorice; 

 Poate ajuta elevii să înțeleagă modul în care funcționează corpul lor; 

 Permite studenților să își creeze propriile realități virtuale și să le împărtășească 

colegilor lor; 

 Promovează explorarea și curiozitatea. 

Realitatea virtuală este la dispoziția profesorilor care îndrăznesc să transforme 

dobândirea cunoștințelor într-o călătorie fascinantă. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Realitatea virtuală este o experiență interactivă generată de computer care are loc 

într-un mediu simulat. 

2. Morton Heilig și-a inventat Sensorama în 1957. 

3. Societatea virtuală reprezintă, așa cum este definită de Wikipedia, „o rețea socială 

de indivizi care interacționează prin intermediul unor rețele sociale specifice, trecând 

potențial granițele geografice și politice pentru a urmări interese sau obiective 

reciproceˮ. 

4. Teletrețul oferă angajaților șansa de a-și îndeplini sarcinile de acasă sau de oriunde. 

5. Societatea virtuală este utilizată în economiile globale, în politică, cultură sau 

utilizare personală. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este realitatea virtuală? 

A. un joc cultural; 

b. o experiență interactivă generată de computer care are loc într-un mediu 

simulat; 

c. un software; 

d. o componentă hardware; 
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e. un site web. 

2. Ce face posibilă realitatea virtuală? 

A. muzică; 

b. cărți; 

c. vise; 

d. tehnologie; 

e. muncă. 

3. Cine a fost primul care a vorbit despre realitatea virtuală? 

A. Charles Dickens; 

b. Henry Ford; 

c. Justin Timberlake; 

d. Jane Austen; 

e. Stanley Grauman Weinbaum. 

4. Mașina lui Morton Heilig a fost numită: 

A. Sensorama; 

b. panoramă; 

c. cameră web; 

d. Cinema; 

e. photoshop. 

5. Ce facilități a oferit Sensorama? 
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A. sunet; 

b. imagine; 

c. vânt; 

d. vibrații; 

e. toate cele de mai sus. 

6. Realitatea augmentată reprezintă: 

A. vise; 

b. povestirea; 

c. realitatea pe care o vrei; 

d. o combinație de grafică pe computer și lumea înconjurătoare; 

e. un program de calculator. 

7. Un exemplu de succes al realității augmentate este: 

A. Păsări supărate; 

b. Pokemon; 

c. Candy Crush Saga; 

d. Facebook; 

e. Poștă electronică. 

8. O societate virtuală este reprezentată de: 

A. o rețea socială de indivizi care interacționează prin intermediul unor 

rețele sociale specifice, potențial traversând granițele geografice și politice 

pentru a urmări interese sau obiective reciproce; 

b. Evenimente trecute; 
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c. vise; 

d. un joc; 

e. un program de calculator. 

9. Pentru angajați, telemunca înseamnă: 

A. vorbind la telefon; 

b. vânzarea de telefoane; 

c. își îndeplinesc sarcinile de acasă sau de oriunde; 

d. telefoane publicitare; 

e. fără să lucreze deloc. 

10. Societatea virtuală este utilizată în: 

A. economii globale; 

b. politică; 

c. cultură; 

d. uz personal; 

e. toate cele de mai sus. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVARAT/ FALS 

1. Realitatea virtuală se bazează pe ziare și reviste. ADEVARAT FALS 

2. Pygmalion's Spectacles este un roman care vorbește despre realitatea 

virtuală. ADEVARAT FALS 

3. Realitatea virtuală este o experiență generată de intențiile noastre. 

ADEVARAT FALS 

300 
 

 
  



 

4. Heilig’s Sensorama avea aproximativ dimensiunea unui tonomat. ADEVARAT 

FALS 

5. Folosind realitatea augmentată, oamenii pot scana mediul în care pot 

suprapune informații. ADEVARAT FALS 

6. Realitatea mărită înseamnă că trebuie să vă scufundați într-un mediu complet 

generat de computer. ADEVARAT FALS 

7. Atunci când faci telelucrare, contactul față în față contează. ADEVARAT FALS 

8. Cele mai recente versiuni de căști de realitate virtuală nu pot oferi imagini 

separate, diferite pentru fiecare ochi, au sunet stereo, senzori de mișcare și chiar 

controlere de jocuri. ADEVARAT FALS 

9. Aspectele negative ale căștilor de realitate virtuală sunt: efectul ușii ecranului, 

încordarea ochilor, distorsiunea, aberația cromatică. ADEVARAT FALS 

10. Economiile globale au folosit mass-media pentru a-și crește cota de piață. 

ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cine este considerat tatăl realității virtuale? (Heilig a fost adesea considerat 

tatăl realității virtuale.) 

2. Ce a făcut posibilă realitatea augmentată? (A făcut posibilă călătoria către alte 

lumi.) 

3. Care este diferența dintre realitatea virtuală și realitatea augmentată? 

(Realitatea virtuală înseamnă că trebuie să vă scufundați într-un mediu complet 

generat de computer. În opoziție, realitatea augmentată nu înlocuiește lucrurile. 

În schimb, ia lumea pe care o vedem și îi adaugă diferite elemente grafice.) 

4. Cum a funcționat jocul Pokemon? (Jocul a folosit camera jucătorilor pentru a 

scana împrejurimile și a adăugat creaturi generate de computer pe ecranul 

telefonului.) 
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5. Cum susțin guvernele societatea virtuală? (Majoritatea guvernelor încearcă să 

sprijine utilizarea telecomunicațiilor prin adoptarea unor politici favorabile 

infrastructurii IT.) 

4. ENUNȚURI CU RASPUNS DESCHIS 

1. Internetul desființează granițele și…. (reduce costurile tranzacțiilor). 

2. Societatea virtuală este benefică cu condiția ca .... (o folosim cu înțelepciune). 

3. Cu cât petrecem mai mult timp online, cu atât sunt mai multe șanse ca 

societatea virtuală să depășească și ... (ne captează atenția și devine o 

alternativă la viața pe care o avem). 

4. În această lume nouă, tehnologia devine puntea de legătură între scopul pe 

care îl avem și ... (mijloacele pe care le folosim pentru ao realiza). 

5. În Spectacolele lui Pigmalion, Dan, personajul principal al poveștii, își 

îmbrăcase o pereche de ochelari și era ... (teleportat instantaneu într-o altă 

dimensiune). 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „realitatea 

virtuală” și „realitatea augmentată”. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică și tehnică; este important ca profesorul 

să dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Societatea virtuală devine, din ce în ce mai mult, o realitate alternativă pentru elevi, 

care ar trebui să înțeleagă pe deplin diferențele dintre cele două concepte. 

4. Înțelegerea noțiunii de „realitate virtuală” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie conștienți de ce folosesc prea multă realitate virtuală 

și ce consecințe are aceasta. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Majoritatea diapozitivelor sunt menționate pentru discuții scurte și activități de 

brainstorming. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 
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4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de către profesor. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot 

fi formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul SOCIETATE VIRTUALĂ, REALITATE ALTERNATIVĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „societatea virtuală”; 

• ce este realitatea alternativă; 

• riscurile realității alternative 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • societate virtuală 

 • realitate alternativă 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Simți uneori nevoia să scapi din viața de zi cu zi? 

 Creezi un loc imaginar în care îți place să te retragi? 

 Cum putem defini „realitatea virtuală”? 

 Poate această realitate virtuală să devină o alternativă la viața de zi cu zi? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce sunt „mass-media” și care sunt caracteristicile 

sale. 

Interacțiune: P-S, S-P, 
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Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a doua: Prezentare 

Procedură: 

Profesorul folosește prezentarea Power Point Capitolul 5, Modulul C: Societate virtuală, 

realitate alternativă, care oferă o prezentare a realității virtuale și o gamă largă de 

exemple. În plus, profesorul va încuraja discuțiile și dezbaterile asupra subiectului. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 20 min. 

Activitatea a treia: Cum ne putem proteja de a nu cădea în capcana societății virtuale? 

Procedură: 

Elevii discută întrebarea; poate fi, de asemenea, sub forma unei furtuni cerebrale. 

Profesorul vorbește despre tehnicile și strategiile defensive pe care copiii le pot folosi 

online. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 5 minute 

Activitatea a patra: Exercițiu practic 

Procedură: 

Profesorul prezintă elevilor o foaie de lucru (vezi Anexa 3) pe care va fi afișată o imagine 

futuristă a unui oraș. Elevii vor trebui să răspundă la întrebări legate de realitatea virtuală. 

De asemenea, studenții își vor crea propria realitate virtuală, imaginându-și că și-au pus 

o pereche de căști de realitate virtuală și sunt acum teleportați într-un alt oraș necunoscut 

al viitorului. Li se cere să furnizeze o descriere detaliată a ceea ce întâlnesc, inclusiv: 

arhitectură, oameni, atmosferă. 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

307 
 

 
  



 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

Anexa 3 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

http://www.classvr.com/ 

https://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/3D/JCMST203293.pdf 

https://europepmc.org/abstract/med/9435714 

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/teaching.html 

https://www.teachthought.com/technology/10-reasons-use-virtual-reality-classroom/ 

https://books.google.ro/books?id=bNwyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+ 

reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIKDAA#v 

=onepage&q=virtual%20reality&f=false 

https://books.google.ro/books?id=okgrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+r 

eality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIPjAD#v= 

onepage&q=virtual%20reality&f=false 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality 

https://www.gutenberg.org/files/22893/22893-h/22893-h.htm 

https://pdfs.semanticscholar.org/1fb9/fcd25bc93043d1cac0e3396adcf058ae59be.pdf 

https://www.interaction-design.org/literature/article/augmented-reality-the-past-the- 

present-and-the-future 

https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1Iq 

SOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+ 

FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32 

135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz- 

img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM: 

https://singularityhub.com/2018/11/01/how-virtual-reality-can-transform-who-you-are/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama 
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http://www.classvr.com/
https://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/3D/JCMST203293.pdf
https://europepmc.org/abstract/med/9435714
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/teaching.html
https://www.teachthought.com/technology/10-reasons-use-virtual-reality-classroom/
https://books.google.ro/books?id=bNwyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIKDAA#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://books.google.ro/books?id=bNwyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIKDAA#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://books.google.ro/books?id=bNwyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIKDAA#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://books.google.ro/books?id=okgrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIPjAD#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://books.google.ro/books?id=okgrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIPjAD#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://books.google.ro/books?id=okgrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=virtual+reality&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi7uMWX9o3gAhUIPVAKHX1sCugQ6AEIPjAD#v=onepage&q=virtual%20reality&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
https://www.gutenberg.org/files/22893/22893-h/22893-h.htm
https://pdfs.semanticscholar.org/1fb9/fcd25bc93043d1cac0e3396adcf058ae59be.pdf
https://www.interaction-design.org/literature/article/augmented-reality-the-past-the-present-and-the-future
https://www.interaction-design.org/literature/article/augmented-reality-the-past-the-present-and-the-future
https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1IqSOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM
https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1IqSOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM
https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1IqSOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM
https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1IqSOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM
https://www.google.ro/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=FxZOXKm1IqSOmgXeoqv4Aw&q=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&oq=TRAVEL+FROM+ONE+PLACE+TO+ANOTHER&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19l2.28962.31412..32135...0.0..0.107.538.5j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i7i5i30.q0l2dzQM2Rw#imgrc=5F3yXC97MVMJKM
https://singularityhub.com/2018/11/01/how-virtual-reality-can-transform-who-you-are/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama


 

CAPITOLUL 6. 
SOCIETATE DIGITALĂ SĂNĂTOASĂ 

MODULUL A. 
CARACTERISTICILE SOCIETĂȚII 

CARACTERISTICILE SOCIETĂȚII 

Un om este o creatură socială. Majoritatea dintre noi nu ne putem imagina viața fără 

familie, prieteni, colegi de clasă sau colegi. De aceea, oamenii s-au asociat în diferite 

societăți din cele mai vechi timpuri. Dar ce este compania cu adevărat? Este foarte 

dificil să scrii o definiție universală, în general valabilă. Pentru nevoile noastre, trebuie 

să știm că societatea este un grup de oameni care împărtășesc aceleași valori și sunt 

conectați prin tradiții, istorie, norme și modele culturale comune. Societatea poate fi 

apoi înțeleasă de membrii unui anumit stat sau națiune, dar poate fi, de asemenea, 

mult mai larg răspândită, ca în cazul așa-numitei civilizații occidentale (partea avansată 

a lumii, care este conectată de multe istorice, aspecte politice, economice și 

religioase). 

Timpul în care trăim este complet diferit de timpul în care a trăit strămoșul nostru, atât 

în sens pozitiv, cât și în negativ. Majoritatea oamenilor din partea dezvoltată a lumii au 

tot ce au nevoie, de aceea nu rezolvă probleme existențiale. Dar asta nu înseamnă că 

nu ar rezolva nicio problemă. Tehnologia a devenit o parte cotidiană a vieții noastre 

de-a lungul timpului. Datorită digitalizării, întreaga lume a devenit globalizată, totul a 

devenit mai rapid și mai accesibil. Dar lucrurile care au fost create pentru a ajuta 

oamenii își prezintă riscurile și pericolele. Pot fi un servitor bun, dar un stăpân rău! 

Nu trebuie să uităm că nu suntem doar „standuri pentru telefoane mobile”, ci mai 

presus de toate entități vii care aparțin unei anumite companii și nu putem evita 

interacțiunea cu ceilalți. Există chiar și o ramură științifică - Sociologia digitală - care 

examinează impactul tuturor tehnicilor digitale asupra comportamentului nostru și a 

modului în care acesta afectează relațiile dintre oameni și conceptul nostru de sine. 

Prin urmare, este cu siguranță adecvat să abordăm una dintre întrebările de bază ale 

prezentului: „Cum să menținem o societate sănătoasă în era digitală de astăzi?” 
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Activitate: Încercați să vă descrieți sentimentele când vedeți aceste imagini. 

CONSUMERISM 

Scurtă reflecție: ați întâlnit vreodată termenul „consumism”? Îl simțiți mai pozitiv sau 

mai negativ? Știi din ce derivă cuvântul? 

WHAT CAN I 
 CONSUME? 
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Consumismul (consumul) este legat de un singur termen, iar acest termen este 

globalizare. Înseamnă o conexiune globală în care comunicarea, afacerile și 

călătoriile sunt mult mai ușoare. Are multe avantaje pentru om, dar are și aspecte 

negative. 

Tehnologia are o mare influență asupra formei unei societăți contemporane. 

Tehnologia informatică sau internetul nu se numără printre cele mai recente invenții, 

dar odată cu sosirea telefoanelor mobile, a rețelelor sociale etc., acestea au provocat 

schimbări majore în modul în care ne apropiem unul de celălalt. 

Actuala generație s-a obișnuit atât de mult să comunice prin aplicații încât astăzi 

multor tineri le este greu să aibă un chat „normal” față în față. Rețelele sociale, a 

căror sarcină principală a fost de a facilita conexiunile de la oameni la oameni, au 

provocat în mod paradoxal o mai mare izolare și înstrăinare. 

Deși este posibil să nu ne dăm seama de acest lucru, consumismul poate avea, de 

asemenea, un impact mare asupra relațiilor interumane. În paragrafele anterioare, s- 

a menționat că este mult mai ușor pentru o persoană care trăiește într-o societate de 
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consumism să înlocuiască un lucru nefuncțional cu unul nou, mai degrabă decât să îl 

repare pe cel vechi. Întrebarea este dacă ceva similar nu se întâmplă și în relațiile 

interumane. Acest lucru ar putea fi văzut, de exemplu, în statisticile de divorț. În timp 

ce, în anii 1930, mai puțin de 6% din căsătorii divorțau în Republica Cehă, în 2010 a 

fost orice altă căsătorie. O tendință similară poate fi observată în diferite state ale 

lumii dezvoltate. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

Healthy digital society 

Society characteristics 

Which countries belong to Western 
civilization? 

Describe the pros and cons of people's 
lives in the early 20th century 

Pros 

Cons 

What does "healthy society" mean 
to you? 

Healthy 
 society 
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What does such a picture say about 
today's society? 

Create a population curve on the 
graph by joining the dots. 

Finish the text. 

Typical for consumer society is… 

What can we „consume“? Not only in 
terms of eating. 
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Explain this quote. 

„ If the resources we draw from are limited, our needs 

cannot be unlimited! ” 

How to get out of it? Suggestions for 
a change: 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce nu este tipic pentru societatea occidentală? 

a) economie de piață 

b) economia planificată 

c) democrația 
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2. Problema care a fost rezolvată prin tehnologia modernă este: 

a) criminalitate 

b) comunicare la distanță 

c) încălzirea planetei 

3. Ce nu este asociat cu globalismul? 

a) rețele sociale 

b) călătorie 

c) folclor 

4. Cum putem reduce amprenta de mediu? 

a) folosirea mașinilor 

b) sortarea deșeurilor 

c) arderea materialelor plastice 

5. Consumerismul ar putea determina relațiile noastre să fie: 

a) mai puternic 

b) de lungă durată 

c) mai puțin permanentă 
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6. Dacă cineva vrea să cumpere un televizor nou, dar nu are suficienți bani și nu 

vrea să intre în probleme financiare, soluția ideală este să: 

a) economisiți bani 

b) luați un împrumut 

c) cumpărare prin închiriere 

7. Care sunt cele mai mari beneficii ale telefoanelor mobile pentru noi? 

a) distracție și jocuri 

b) rețelele sociale 

c) posibilitatea de a rămâne în legătură cu cei dragi 

8. Contribuția pozitivă a globalizării este: 

a) înstrăinarea 

b) poluare 

c) călătorie 

9. Locurile de agrement tipice din lumea dezvoltată includ: 

a) biserici 

b) școli 

c) centre comerciale 
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10. Ca urmare a extinderii tehnologiilor moderne, se pune mai mult accent pe 

predare: 

a) educație profesională 

b) pregătirea militară 

c) educația media 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Numărul oamenilor de pe Pământ a crescut de peste 7 ori în ultimii 200 de ani. 

ADEVARAT FALS 

2. Noile tehnologii îi ajută pe oameni să comunice între ei. ADEVARAT FALS 

3. Divorțul a fost o problemă obișnuită în Republica Cehă între 1918 și 1938. 

ADEVĂRAT-FALS 

4. Sociologie digitală - examinează impactul tuturor tehnicilor digitale asupra 

comportamentului nostru. ADEVARAT FALS 

5. Pierderea pădurilor din America de Sud este un lucru care nu are niciun efect 

asupra europenilor. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cum ați defini societatea? 

2. Ce capcane pot ascunde pe Internet? 
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3. Cum se poate traduce consumismul în relații interumane? 

4. Care se situează printre cele mai mari probleme ale societății contemporane? 

5. Cum să menținem o societate sănătoasă în era digitală de azi? 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă care sunt 

caracteristicile societății. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să 

dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii „diversitate” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și să-i accepte pe ceilalți. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 

... 10 minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: 

nr. 3. 
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3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, 

prin urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate 

deveni foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor 

este reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate 

pe teme este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă 

ideea (conceptul) adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la 

internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea 

acoperă întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și 

ale profesorului, desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 

posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în 

locul temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de 

clasă de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 
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5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și 

simplu contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl 

vor urma cu cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi 

evaluate doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; 

răspunsurile bune pot fi formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul CARACTERISTICILE SOCIETĂȚII 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• conceptul de societate 

• modul în care tehnologia digitală ne influențează societatea 

• avantajele și dezavantajele vieții de la începutul secolului XX 

• conceptul de societate sănătoasă 

• clarificarea conceptului de consumism 

• propune mai multe măsuri pentru a schimba societatea în bine 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • societate sănătoasă 

 • consumerism 

 • globalizare 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

• Ce este societatea? 

• Care state pot fi clasificate ca țări ale civilizației occidentale 
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Profesorul se asigură că elevii înțeleg termenul societate 

Timp de alocat: 8 min 

Activitatea a doua: Descrie avantajele și dezavantajele vieții oamenilor de la începutul 

secolului XX? 

Procedură: Elevii vor menționa avantajele și dezavantajele vieții oamenilor de la începutul 

secolului XX și le vor compara cu viața din secolul XXI. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a treia: Harta mentală: Ce înseamnă pentru tine „societate sănătoasă”? 

Procedură: 

Elevii încearcă să găsească semne ale unei societăți sănătoase. 

Timpul alocat este de 5 minute 

Activitatea a patra: Descrierea imaginii 

Procedură: 

Elevii scriu ceea ce evocă imaginea din ei. 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a cincea: Propoziție neterminată: tipică pentru societatea de consum este ... 

Procedură: 

Elevii caracterizează ce înseamnă atunci când spun că societatea este consumatoare și 

dau exemple despre ceea ce putem consuma, cu excepția alimentelor. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a șasea: Clarificați acest citat: „Dacă resursele pe care le extragem sunt 

limitate, nevoile noastre nu pot fi nelimitate!” 

Procedură: 

Elevii încearcă să clarifice citatul menționat mai sus. 

Timp de alocat: 4 min. 

Observații la teme: Idei pentru o schimbare. 

Elevii încearcă să sugereze un ghid pentru schimbarea societății în bine. 
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OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2000. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 

80-85850-86-9. 

Změna trendu: Rozvodovost v posledních letech klesá, manželství trvá déle [online]. 

11. 2. 2018 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozvodovost-v-poslednich-letech-klesa-manzelstvi- 

trva-dele/r~eeff8b680f2e11e8aca5ac1f6b220ee8/ 

https://www.pinterest.com/ 
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MODULUL B. 
MORALA ȘI ETICA 

MORALĂ ȘI ETICĂ 

Pentru buna funcționare a unei societăți, trebuie să definim ce este permis și ce nu 

este permis. La fel cum respectăm regulile de circulație pentru a preveni eventuale 

accidente, trebuie să respectăm și regulile care organizează comportamentul 

oamenilor în societate. Aceste reguli pot fi legitimate sau bazate pe un obicei. 

Morala este principiul comportamentului corect și greșit. Adesea trebuie să decidem 

ce este corect sau greșit, iar moralitatea este regulatorii interni ai luării deciziilor. Este 

o voce interioară care ne spune să o facem sau nu. 

Etica este un sistem de principii morale și își propune să răspundă la întrebarea: „Cum 

ar trebui să trăiesc?” Etica investighează care este cea mai bună cale pentru viața 

omului și ce tip de acțiune este corectă sau greșită. Unii oameni cred: „Ce este legal, 

nu este întotdeauna permis!” Dar acest lucru nu este adevărat. Fiecare societate 

funcționează și pe baza unor reguli nescrise despre ceea ce este normal și adecvat. 

De exemplu, este foarte nepoliticos să scuipăm în public în China, dar în alte țări este 

nepoliticos să mâncăm. 

Punctualitatea este foarte importantă în Germania, Elveția și Scandinavia, unde nici 

măcar o întârziere de cinci minute nu este tolerată. O întârziere de cinci minute este 

tolerată în Austria și „așa-numitul” sfert de oră academică în Franța. Italienii, spaniolii 

și portughezii nu se îngrijorează deloc de punctualitate. Pentru aceste națiuni nu este 
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o problemă să se prezinte la întâlnire cu o întârziere de o jumătate de oră, fără nici o 

remușcare.. 

Trăim într-un moment în care Internetul, telefoanele mobile, computerele și tabletele 

au devenit o parte integrantă a vieții noastre. Nu ne mai putem imagina viața fără ei. 

În lumea virtuală, simțim adesea că totul este permis, pentru că nimeni nu ne vede. 

Suntem mai curajoși în declarațiile noastre. Nu ne este frică să spunem lucruri pe care 

nu le-am spune celorlalți față în față. Din păcate, nu ne gândim dacă jignim o altă 

persoană. 

Oamenii care trimit mesaje text și folosesc rețelele sociale sunt deseori mai atrași de 

hedonism decât de moralitate. De multe ori ne gândim mai mult la noi decât la ceilalți. 

Credem că avem dreptul să comentăm pe toată lumea și totul. Foarte curând, s-ar 

putea întâmpla ca noi să devenim centrul atenției altor persoane, care ne pot judeca. 

Tehnologiile de comunicare sunt, printre altele, un instrument pentru construirea de 

relații virtuale, într-un grup de oameni care nu s-ar întâlni în mod normal în viața de zi 

cu zi. Cu toate acestea, nu fiecare utilizator are încredere, deoarece anonimatul 

utilizatorilor de internet face foarte dificilă ghicirea cu cine comunicăm. Când 

împărtășim informații despre noi înșine pe rețelele de socializare, este posibil să 

exploatăm aceste informații și să devenim victima agresiunii cibernetice. 

Conform unei definiții din Dicționarul Cambridge, hărțuirea cibernetică este activitatea 

de a folosi internetul pentru a face rău sau a înspăimânta o altă persoană. 

Diferențe între agresiunea tradițională și agresiunea cibernetică. 

Cyberbullying are loc în lumea virtuală, astfel încât cyberbullying este diferit de bullying 

clasic. 

1. Putem întâlni agresiunea cibernetică oriunde și oricând suntem conectați la 

internet sau la rețeaua mobilă (GSM). Aceasta înseamnă că, din punct de vedere 

fizic, nu avem unde să ne ascundem de un atac cibernetic. 

2. Făptuitorul este anonim în majoritatea cazurilor, ascuns în spatele poreclei. 

Poate fi oricine, deoarece anonimatul mediului virtual șterge diferențele dintre 

oameni (vârstă, sex, statut social etc.) 
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3. În cazul hărțuirii cibernetice, numărul de spectatori poate fi semnificativ mai 

mare decât hărțuirea cibernetică. În plus, așa-numitele distribuitoare de 

cyberbullying pot fi adăugate la cyberbullying, trimitând informații despre 

cyberbullying (de exemplu, prin conectarea la site-uri unde a apărut 

cyberbullying) 

4. Oricine poate deveni victimă, indiferent de vârstă, statut social sau succes și 

popularitate în societate. 

5. Consecințele pot fi mai distructive, întrucât materialele discriminatorii rămân 

stocate în lumea virtuală și pot reapărea agresiunea cibernetică. 

6. Găsirea victimelor agresiunii cibernetice este foarte dificilă, deoarece acești 

oameni sunt adesea aproape de ei înșiși și nu comunică adesea despre 

problemele lor cu alte persoane. 

Cum să vă apărați împotriva atacurilor cibernetice. 

o Nu mai comunica cu atacatorul și nu te răzbuna. 

o Blocați atacatorul, împiedicați-l să acceseze victima (de exemplu, 

contactând un furnizor de servicii, blocând mesajele atacatorului) 

o Dezvăluie infractorul 

o Anunțați un atac împotriva adulților și ascundeți toate dovezile pentru 

poliție. 

o Observați dacă există intimidare cibernetică în cartier. 

o Susțineți victimele și sfătuiți-le ce să facă. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

Cum să te protejezi împotriva agresiunii cibernetice? 

respectați ceilalți utilizatori, comportați-vă cu respect, nu provocați conflicte 

să nu ai încredere excesivă în toată lumea 

să nu dezvăluie informații sensibile 

Aflați despre regulile serviciului de internet 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

Healthy digital society 

Moral and ethics 

What is immoral in your opinion? 

this is 
immoral 

Complete the sentence 

Morality is … 

Complete the sentence 

Morality is doing right. 
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What does it mean? 

Not everything legal is allowed! 

What´s wrong? 

I´m ugly... 

You are ugly! 

What´s cyberbullying? 

Cyberbullying 

Which text you put on your t-shirt? 

yyesterday I was drunk 

How to protect yourself from 
cyberbullying? 

1. 

2. 

3. 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Morala este: 

a) ideea unui comportament corect în societate 

b) legea comportamentului corect în societate 

c) predispoziție la un comportament corect în societate 

2. Dacă încalci principiile morale, pedeapsa este 
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o rusine 

b) o amendă 

c) închisoare 

3. Ce înseamnă „ilegal”: 

a) în condițiile legii 

b) conform obiceiurilor 

c) nepermis de lege 

4. Informații care pot fi găsite pe internet: 

a) sunt întotdeauna adevărate 

b) numai cele care se termină cu acronimul .com sunt adevărate 

c) doar unele dintre ele sunt adevărate 

5. Bullyingul este: 

a) restricția fizică a unei persoane 

b) restricția psihologică a unei persoane 

c) restricția fizică și psihologică a unei persoane 

6. Cyberbullying înseamnă: 

a) comunicare periculoasă realizată în lumea virtuală 

b) modalitate tolerată social de rezolvare a problemelor în rândul oamenilor 

c) comunicare verbală vulgară între oameni 
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7. Pe rețelele sociale, informații sensibile și fotografii cu voi: 

a) nu publicați 

b) publicați numai pentru prietenii voștri 

c) publicați oricum 

8. În cazul în care sunteți deranjați prin rețeaua socială, voi: 

a) încercați să o returnați 

b) nu spuneți nimănui, din cauza rușinii 

c) încheiați imediat discuția, salvați dovezile și informați adultul 

9. Victima agresiunii poate fi 

a) doar o persoană timidă 

b) o persoană cu un handicap vizibil 

c) oricine 

10. Un atacator cibernetic poate fi: 

a) doar o persoană agresivă 

b) numai persoană agresivă și arogantă 

c) oricine 

2. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS ÎNCHIS 

1. Dețin toate culturile aceleași principii morale? Da Nu 

2. Este moralitatea o dispoziție înnăscută? Da Nu 

3. Putem defini agresiunea ca abuz fizic asupra unei persoane? Da Nu 
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4. Există vreo diferență între bullying și ciberbullying? Da nu 

5. Ne putem apăra de agresiunea cibernetică? Da nu 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Toate culturile dețin aceleași principii morale. Adevarat Fals 

2. Morala este o dispoziție înnăscută. Adevarat Fals 

3. Considerăm moralitatea ca un regulator al comportamentului uman. Adevarat 

Fals 

4. Nu există agresiune pe rețelele de socializare. Adevarat Fals 

5. Ne putem proteja împotriva agresiunii cibernetice prin faptul că nu comunicăm 

informații sensibile despre noi înșine. Adevarat Fals 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1Ce este moralitatea? 

2. Clarificați termenul ilegal. 

3. Ce pericole ne așteaptă în lumea virtuală? 

4. Clarificați termenul de intimidare cibernetică. 

5. Cum ne putem proteja împotriva agresiunii cibernetice? 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce sunt solidaritatea, 

coeziunea și toleranța în era digitală. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii „diversitate” este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi să 

înțeleagă că trebuie să fie activi și să-i accepte pe ceilalți. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 
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2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul MORALA ȘI ETICA 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• ce este moralul și ce nu este moralul; 

• ceea ce nu este ilegal, nu este permis; 

• fiecare țară, cultură are principiile sale morale, coduri pe care ar 

trebui să le respectăm 

• cât de periculos este comunicarea informațiilor personale 

despre dvs. pe rețelele de socializare; 

• că nu toți cei cu care comunicăm într-o rețea socială sunt cei 

care pretind că sunt; 

• cum să ne protejăm împotriva agresiunii cibernetice. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • morala 

 • etica 

 • cyberbullying 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

• Ce este moralul? 
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• Ce este imoral în opinia ta? 

Colectăm idei împreună pe tablă în harta mentală. 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a doua: Metoda propoziției neterminate. 

Procedură: 

Elevii completează această propoziție: Morala este ... 

Elevii propun o definiție a moralității. 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a treia: 

 Ce înseamnă această propoziție ? 

Ce este legal, nu este întotdeauna permis! 

Procedură: Elevii discută despre această propoziție. Elevii ar trebui să-și dea seama că 

fiecare țară, cultură, are reguli nescrise în plus față de legile care trebuie respectate. 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: Ce nu este în regulă? 

Procedură: 

Profesorul le arată elevilor imaginea, iar elevii formulează posibilele pericole ale acesteia. 

Pe baza acestei metode, ei realizează că principiile comportamentului decent ar trebui 

respectate chiar și în lumea virtuală. Ulterior, se discută despre ce este hărțuirea 

cibernetică, cum diferă de hărțuirea clasică, cum să ne apărăm împotriva atacurilor 

cibernetice. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a cincea: Creați-vă tricoul? 

Procedură: 

Fiecare student alege o inscripție pe care vrea să o poarte pe tricoul său. Ulterior, se 

discută despre ce informații publică elevii pe profilurile lor de rețele sociale și despre 

pericolele cu care se confruntă. Profesorul le poate prezenta elevilor câteva povești 

autentice de hărțuire cibernetică, cum ar fi Megan Meier. Timpul de alocat: 10 min. 
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Activitatea a șasea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme (Cum să vă 

protejați de agresiunea cibernetică? Creați un tutorial propriu.) 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyberbullying 

2. KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace – příručka pro učitele a 

rodiče. Olomouc: NET UNIVERSITY, 2017. ISBN 978 – 80 – 254-7866-0. 
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MODULUL C. 
DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DIGITALE 

DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DIGITALE 

Trăim în secolul XXI. Dar ne dăm seama cât de neobișnuită este această eră? 

Să ne apropiem de acest lucru arătând câteva numere. În manualele de geografie 

putem citi că planeta noastră are aproximativ 4,6 miliarde de ani și viața pe planeta 

noastră a apărut cu un miliard de ani mai târziu. Din lecțiile de istorie ar trebui să știm 

că un om (mai precis Homo sapiens) a locuit planeta noastră de aproximativ 300 de 

mii de ani (și poate mai puțin). Nu este o mare diferență? 

Imaginea 1 - Dacă convertim un timp în care viața există pe Pământ într-o zi (24 de 

ore), un om ar apărea în ultimul minut al zilei. 

În plus, trebuie luat în considerare faptul că cele mai mari schimbări în relația dintre 

planeta albastră și oameni au început în epoca neolitică - acum aproximativ 10 000 de 

ani. Din perspectiva planetei noastre, o viață umană este un minut, totuși omul a reușit 

să provoace schimbări fără precedent pe Pământ și, în esență, să o supună. 
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Înainte de a începe cu caracteristica societății contemporane, să ne amintim câteva 

repere fundamentale în dezvoltarea comunității umane, care au influențat fundamental 

modul în care au trăit strămoșii noștri și, prin urmare, noi. 

1. Revoluția neolitică (aprox. 10.000 î.Hr.) - vânătorii și culegătorii au 

devenit fermieri și deținătorii de animale. Oamenii au început încet 

să supună pământul, dar totuși și-au păstrat respectul cuvenit, 

pentru că erau complet dependenți de natură. 

2. Revoluția industrială (începutul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea) 

- Omul a început să folosească mașini pentru a ușura munca grea. 

Din păcate, progresul a avut și un dezavantaj (de exemplu, 

intervenții majore în natură). 

3. Revoluția digitală (de la mijlocul secolului al XX-lea) - Schimbările 

care au început odată cu Revoluția industrială au fost agravate de 

invenția de calcul. Dezvoltarea sa accelerat într-un mod absolut 

fără precedent. 

Cu toate acestea, revoluția menționată mai sus nu a adus doar schimbări în tehnologie. 

Se poate spune că au afectat toate domeniile vieții umane, de la economie la religie. 

Acestea au fost, de asemenea, cauza unei creșteri imense a populației (a se vedea 

modulul A). 

Cele mai recente invenții de tehnologie informatică (dar și altele) ne fac viața mult mai 

ușoară din multe puncte de vedere. Cu toate acestea, ar trebui să fim foarte precauți 

folosind aceste invenții. Există noi amenințări la care societatea trebuie să răspundă. 

Printre cele mai recente subiecte menționate se numără și așa-numitele „știri false”. 

Ce este? Și cum se poate apăra împotriva lor? 

Printre altele, dezinformarea este una dintre problemele cu care ar trebui să ne 

ocupăm recent și intens. Este propagarea deliberată a informațiilor neadevărate 

menite să influențeze opinia publicului și să inducă în eroare diverse instituții sau mass- 
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media și astfel să ne facă să ne îndoim dacă este chiar posibil să dezvăluim adevărul. 

În plus, informațiile sunt foarte ușor de distribuit, astfel încât să putem întâlni 

dezinformarea foarte des. Faptul că Uniunea Europeană a discutat intens acest 

subiect arată cât de importantă este această problemă. 

Din cauza cantității de informații care ne vine de la o zi la alta, devine din ce în ce mai 

dificil să rămânem obiective și să nu fim influențați. Nu este ușor să recunoaștem ce 

informații se bazează pe fapt și care nu, dar pot fi învățate. 

Citat: "Nu contează câte resurse ai dacă nu știi cum să le folosești." 

Practic, trebuie să verificați câteva fapte de bază pentru fiecare informație. Ar trebui să 

ne intereseze în principal: 

a) Cine este autorul informațiilor - pentru site-urile sau ziarele cu informații 

serioase, numele autorului este întotdeauna la articol. De asemenea, ar trebui să 

fie posibilă urmărirea proprietarului mass-media. Există, de asemenea, liste cu 

așa-numitele site-uri web de dezinformare, pe care ar trebui să le evităm, dacă 

dorim o informație serioasă. 

b) Ce ne este comunicat - de obicei nu cunoaștem intenția autorului articolului, 

dar cu puțină practică putem recunoaște dacă informațiile care ni se prezintă sunt 

relevante sau nu. Trebuie făcută o distincție între mesajul clasic, care ar trebui 

să informeze într-un mod neutru, și opinia personală a unui anumit autor (de 

exemplu, comentariu sau glosar). Publicitatea, care este specifică cuiva care 

plătește pentru aceasta, are, de asemenea, un impact mare asupra societății 

contemporane. Poate fi o promovare a produselor sau poate o promovare a 

opiniei politice. 

Oarecum ciudate sunt așa-numitele teorii ale conspirației, dintre care unele ne 

pot părea complet absurde (teoria planetei Pământului), dar altele pot fi mai 

credibile și mulți le cred. 

c) Cum sunt furnizate informațiile - un semn de avertizare care arată încercarea 

autorului de a atrage atenția cititorului în loc să încerce să informeze poate fi titluri 

mari și colorate, care conțin adesea cuvintele „șoc”, „incredibil”, „revelație” etc. , 

care sunt în mare parte asociate cu jurnalele tabloide. Cu toate acestea, acestea 

nu sunt surse fiabile de informații. De asemenea, trebuie să fii atent dacă 
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articolele sunt scrise cu intenția de a face rău cuiva. De obicei știm că sunt scrise 

într-o tendință (cu interes negativ) și folosesc etichetarea și tipografia. 

Pe lângă text, articolele includ imagini (și videoclipuri pe internet). Există, de 

asemenea, riscul așa-numitelor „deepfakes”, deoarece există multe programe pentru 

a le edita și este adesea foarte dificil să se distingă originalul de montajul foto (editările 

video nu sunt încă răspândite, dar unii oameni văd o potențială amenințare viitoare) . 

Pentru majoritatea imaginilor, le puteți verifica autenticitatea cu Google. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Elevii vor naviga pe cele două site-uri și le vor compara, din punctul de vedere 

al surselor utilizate (credibile / necredibile) și al informațiilor pe care le 

furnizează (știri reale / știri false). 

2. Găsiți invențiile Revoluției Industriale în aceste anagrame: 

SAMTE EINENG ARILAIWY 

TARPHELGE MOLO 

Soluție: MOTOR CU VAPOR, TELEGRAFIE, FEROVIARĂ, LOOM 

348 
 

 
  



 

3. Scrieți cel puțin 4 dispozitive tehnologice pe care le utilizați în mod regulat 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

Healthy digital society 

Development of the digital society 

List the fundamental changes that have 
occurred as a result of the human 
settlement of the Earth 

Sort the individual milestones of 
human development 

1 2 3 

 Digital 
revolution 

 Neolithic 
revolution 

  Industrial 
revolution 

List the four devices you use most 
often 

1) 2) 

3) 4) 
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How do you understand the quote? 

"It doesn't 

matter how 

many resources 

you have if you 

don't know how 

to use them." 

What needs to be verified for each 
piece of information? 

Informace 

What do you think should contain 
credible information? 

Discard topics that do not belong to 
media education 

• journalists and reality 

• consumerism and globalization 

• causes and consequences of the migration crisis 

• how the tabloids work 

• photos in the media 

• how to defend yourself from misinformation 

• Influence of advertising on man 

• the 21st Century Social Crisis 

Make up the headline for the 
newspaper article 

Make up two headlines, one of which 
will appear to be the men lying in the 
 picture are criminals, and the other is 
 the participants of a legal 
 demonstration repressed by the 
 police. 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. În timpul Revoluției Neolitice, oamenii au devenit: 

a) vânători 

b) culegători 

c) fermieri 
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2. Ce nu este o nouă invenție din era digitală? 

a) internet 

b) telefon 

c) televizor 

3. Noile invenții ne aduc: 

a) numai negative 

b) numai pozitive 

c) pozitive și negative 

4. Ce se întâmplă cel mai adesea în știrile false? 

a) rezultate sportive 

b) informații legate de politică 

c) prognoza meteo 

5. Care dintre subiectele oferite vor fi cel mai probabil știri false: 

a) teoria conspirației 

b) analiza șomajului 

c) accidente auto 
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6. Telefoanele mobile nu au fost încă înlocuite: 

a) navigare 

b) stimulatoare cardiace 

c) camere 

7. Ce informații cu privire la articole nu trebuie verificate? 

o sursă 

b) credibilitatea mass-media 

c) vârsta autorului 

8. Ce nu este tipic pentru reclamă: 

a) este un fenomen pe termen scurt 

b) se adresează unui anumit grup de persoane 

c) cineva a plătit pentru asta 

9. Oamenii care răspândesc neadevăruri și provocări pe internet sunt numiți: 

a) troli 

b) spiriduși 

c) magicieni 
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10. Un subiect care se concentrează, printre altele, pe tehnologia modernă și 

munca informațională se numește: 

a) alfabetizare financiară 

b) educație media 

c) educație ambientală 

2. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS SCURT 

1. Principala invenție a revoluției digitale a fost calculul. Da Nu 

2. Problema securității internetului este, de asemenea, adesea discutată în 

educația media. Da Nu 

3. Jurnaliștii ar trebui să fie cât mai părtinitori posibil atunci când își exercită 

profesia. Da Nu 

4. Marele titlu este un semn al revistelor serioase. Da Nu 

5. Pot fi distribuite știri false fără intenție? Da Nu 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Există mai multe telefoane mobile decât oameni în lume. Adevarat fals 

2. Între 1997 și 2018, numărul utilizatorilor de internet a crescut de cel puțin 18 

ori. Adevarat fals 

3. Deepfakes sunt exclusiv materiale text. Adevarat fals 

4. În 2018, în medie, 187 000 de mesaje au fost trimise în întreaga lume într-un 

minut. Adevărat / Fals (De fapt este vorba de 187 de milioane de e-mailuri) 
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5. Înainte de a finaliza acest exercițiu, oamenii de pe site-ul YouTube vor reda 

peste 4,3 milioane de videoclipuri. Adevărat / Fals (Adevărat - dacă îl completați 

în cel puțin 60 de secunde). 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Fără îndoială, Revoluția Industrială a avansat. Cu toate acestea, a avut și 

consecințe negative. Vă puteți gândi la vreunul? (intervenții majore în natură) 

2. Care credeți că este cel mai mare pericol al internetului? (propagarea 

deliberată a informațiilor neadevărate) 

3. De ce oamenii tind să creadă teoriile conspirației? (pentru că autorul încearcă 

să atragă atenția cititorului cu titluri mari și colorate, conținând adesea cuvintele 

„șoc”, „incredibil”, „revelație”) 

4. Gândiți-vă la un exemplu particular al modului de utilizare a unui videoclip 

deepfake. (faceți un videoclip care sa întâmplat în altă parte și rescrieți povestea 

și locul ocurenței) 

5. Cum puteți verifica acuratețea informațiilor? (verificați întotdeauna sursa) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă dezvoltarea societății 

digitale. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii „diversitate” este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi să 

înțeleagă că trebuie să fie activi și să-i accepte pe ceilalți. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube. 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 
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3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DIGITALE 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea: 

• să caracterizeze secolul XXI 

• să recunoască repere semnificative în dezvoltarea comunității 

umane 

• clarificați conceptul de știri false 

• să realizeze riscurile potențiale pe care le aduc știrile false 

• să realizeze ce aspecte ale mesajelor media trebuie verificate 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • • dezvoltarea societății 

 • repere importante în dezvoltarea societății umane 

 • dezvoltarea tehnologiei și posibilul lor impact asupra societății 

 • știri false 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte: 

Încercați să vă amintiți lecțiile de istorie și să găsiți invenții din Revoluția Industrială în 

aceste anagrame: SAMTE EINENG, ARILAIWY, TARPHELGE, MOLO 
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Scrieți cel puțin 4 dispozitive tehnologice pe care le utilizați în mod regulat. 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a doua: Enumerați schimbările fundamentale care au avut loc ca urmare a 

așezării umane a Pământului 

Procedură: Elevii gândesc și indică cele mai fundamentale schimbări care au avut loc ca 

urmare a așezării umane. 

Timp de alocat: 5 min. 

Activitatea a treia: brainstorming pe conceptul de știri false 

Procedură: Elevii scriu într-o singură propoziție ce cred atunci când spun „știri false”. 

Timpul alocat este de 5 minute 

Activitatea a patra: Compararea credibilității articolelor date 

Procedură: Elevii încearcă să compare articolele date pentru a informa despre același 

eveniment. Ei afirmă care dintre ele este mai plauzibilă pentru ei. Ei își justifică decizia. 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Citat - ce a vrut să spună autorul? 

Procedură: 

Elevii explică în propriile lor cuvinte următorul citat: „Nu contează câte resurse ai dacă nu 

știi cum să le folosești”. 

Timp de alocat: 3 min. 

Activitatea a șasea: Ce trebuie verificat pentru fiecare informație? 

Procedură: Elevii încearcă să afirme ce ar trebui să verificăm în mesajele media actuale 

pentru a vedea dacă acesta este un mesaj credibil. 

Timp de alocat: 7 min. 

Activitatea a șaptea: titlul ziarului 

Procedură: Elevii încearcă să vină cu un titlu serios și neserios pentru fotografia dată. 

Timp de alocat: 4. min 
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Observații la teme: Comparați o sursă de informații serioasă și una tabloidă. Răsfoiți site- 

ul web și scrieți ceea ce este tipic pentru site. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

https://thebulletin.org/doomsday-clock/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2535133-do-konce-stoleti-se-pocet-lidi-na-zemi- 

zdvojnasobi-vesti-studie-osn-az-165-miliardy 

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2000. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 

80-85850-86-9. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace#/media/File:World_p 

opulation_growth_(lin-log_scale).png 

www.pinterest.com 
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CAPITOLUL 7. 
RESPONSABILITATE SOCIALĂ PENTRU VIITOR 

MODULUL A. 
DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A SOCIETĂȚII 

DURABILITATE 

În principiu, durabilitatea este un lucru simplu: dacă statutul dat al unui sistem poate fi 

menținut pentru totdeauna, sistemul este durabil. Aceasta este înțelegerea de bun simț 

a noțiunii. (Aici, „pentru totdeauna” este înțeles într-un mod inteligent; perpetuum 

mobile nu există. De exemplu, Soarele își pierde constant energia și materialul și până 

acum pentru existența sa, a consumat 50% din energia sa. (Soarele folosește până la 

600 de milioane de tone de hidrogen și îl transformă în heliu în fiecare secundă.) Adică, 

este simplu de calculat că, într-un timp, Soarele își va pierde întreaga energie 

(hidrogen) și se va „închide”; viața de astăzi pe Pământ nu va fi durabil. Se va întâmpla 

peste 5 miliarde de ani. Din acest motiv și având în vedere măsura practică a „eternității 

pe Pământ”, Soarele nostru este etern.) 

Soarele 

În afară de Soare, Pământul poate „sfârși” și în alte moduri, astfel încât durabilitatea 

într-o privință poate fi nesustenabilă în alta. În principiu, ar trebui să spunem 

întotdeauna „în sensul sistemului durabil”. („În sensul că Soarele creează oportunități 

de viață pe Pământ, viața pe Pământ este durabilă.”) Asta înseamnă că „durabilitatea” 

este o noțiune simplă doar dacă vedem sistemul dat într-un mod foarte simplu. De fapt, 

orice sistem „normal” existent este mult mai complex și, prin urmare, durabilitatea este, 

de asemenea, o noțiune foarte complexă. 

Complexitatea noțiunii este rezultatul a două aspecte: 

 Complexitatea sistemului; adică marea varietate și relația dintre componentele 

sale; 

364 
 
 

  



 

 Caracterul dinamic al componentelor; adică schimbarea componentelor 

corelate în timp. Este o condiție naturală, deoarece durabilitatea este înțeleasă 

ca cea a unui sistem în schimbare. Sistemele statice (adică care nu se schimbă) 

sunt întotdeauna durabile în sine. 

Prin definiție, durabilitatea este procesul de menținere a schimbării într-un mediu 

echilibrat, în care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, orientarea dezvoltării 

tehnologice și schimbarea instituțională sunt toate în armonie și sporesc atât 

potențialul actual, cât și cel viitor pentru a satisface nevoile umane. și aspirații. Pentru 

mulți din domeniu, durabilitatea este definită prin următoarele domenii sau piloni 

interconectați: mediu, economic și social. Au fost luate în considerare și subdomeniile 

dezvoltării durabile: culturale, tehnologice și politice. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability) 

Definiția arată că componentele unui sistem pot fi de tip foarte diferit: obiectiv (natural), 

societal, politic etc. etc. Asta înseamnă că durabilitatea poate fi luată în considerare și 

din mai multe puncte de vedere; și același sistem poate fi durabil dintr-un respect, dar 

nu durabil din altul. 

Aici, ne ocupăm de durabilitatea societății; adică „sistemul” este societatea. Societatea 

este un sistem extrem de complex în sine și, prin urmare, durabilitatea unei societăți 

poate fi luată în considerare dintr-o mare varietate de unghiuri. (Componente) 

DEZVOLTARE 

Nu luăm în considerare sistemele statice în proiect; componentele și relațiile lor se 

schimbă în timp. (De fapt, un „sistem static” este mai degrabă o noțiune artificială, 

teoretică.) Deoarece componentele sistemului se schimbă în timp, sistemul în sine și 

caracteristicile sale se schimbă. Această schimbare se numește dezvoltare. 

Din nou, definiția de bun simț a definiției este diferită și mai simplă. Putem atribui 

caracteristicilor sistemului un atribut calitativ: „sistemul este mai bun decât înainte, 

dacă ...” sau „sistemul este mai rău decât înainte, dacă ...” Sensul comun spune „un 

sistem se dezvoltă” dacă caracteristicile sistemul devine mai bun. 

Bineînțeles, definiția „mai bine” a „mai rău” poate fi și subiectivă absolută. Întrucât este 

așa, termenul „dezvoltare” poate deveni și subiectiv. De exemplu, dacă evaluăm că 
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democrația este mai bună decât dictatura, un proces de democratizare este cu 

siguranță o „bună dezvoltare” pentru noi. Cu toate acestea, nu este atât de bun pentru 

dictatori - și invers. Deci, atunci când vorbim despre „dezvoltarea societății”, trebuie să 

avem în vedere că aceasta conține o cantitate considerabilă de evaluare subiectivă. În 

plus, pe măsură ce definim o caracteristică de referință a societății, dintre multe altele, 

putem defini dezvoltarea socială, dezvoltarea tehnică, dezvoltarea energiei, 

dezvoltarea sănătății, dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea carierei și așa mai departe și 

așa mai departe. 

Conform unei definiții din Dicționarul Cambridge, dezvoltarea este procesul în care 

cineva sau ceva crește sau se schimbă și devine mai avansat. 

(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development) Aici, în această 

definiție, expresia „mai avansat” înlocuiește cuvântul „mai bine” pe care l-am folosit 

mai sus. „Mai avansat” conține, de asemenea, o porțiune considerabilă a judecății 

subiective. 

RESURSE 

Orice proces de dezvoltare (și într-adevăr, orice proces de mișcare) are nevoie (și 

consumă) energie. Există multe forme de energie: energie fizică, energie electrică, 

energie nucleară, energie potențială etc. 

Photosynthesis 
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Când sistemele își consumă resursele, acestea nu mai funcționează și apar tot felul 

de probleme. În mod similar, atunci când o comunitate își folosește resursele, nu mai 

funcționează normal. În acest din urmă caz, problemele apar de obicei sub formă de 

neliniște, războaie civile, revoluții. Societatea - ca un organism viu sau un sistem - nu 

poate trăi mai mult ca mai devreme. Deci, dezvoltarea societății poate fi, de asemenea, 

durabilă și, de asemenea, nesustenabilă. Și din moment ce totul de pe Pământ este 

limitat, resursele societății sunt și ele - adică, putem spune că dezvoltarea societății nu 

este, de asemenea, durabilă; iar istoria ne învață cum ar putea fi necesare schimbări 

radicale pentru a continua - într-o altă formă, într-un alt stil, cu alte caracteristici sociale 

(și societale, politice). 

SUSTENIBILITATE GLOBALĂ 

Când definim un sistem, îl facem separându-l de restul mediului. Adică, un sistem este 

întotdeauna o parte a unui sistem mai mare. Familia face parte din societatea locală, 

aceasta din urmă face parte din națiune, națiunea face parte din regiune sau continent; 

care face parte din Glob. Globul face parte din sistemul solar și așa mai departe și așa 

mai departe. Sustenabilitatea este întotdeauna înțeleasă ca un proces concret în 

cadrul unui sistem concret, limitat. Dacă procesul dat (schimbare, dezvoltare) în 

sistemul dat este sustenabil, totul este în regulă - dar ce, dacă nu ... ?! 

Nesustenabilitatea într-un sistem poate fi încă durabilă într-un sistem mai mare. Dacă 

venitul într-o familie este constant mai mic decât cheltuielile inevitabile, situația nu este 

durabilă pentru familie. Dar dacă familia primește regulat ajutor material de la guvernul 

local, viața lor poate deveni durabilă. Dacă guvernul local nu dispune de resurse 

suficiente, dar statul ajută în mod regulat, viața familiei devine din nou sustenabilă. Cu 

alte cuvinte, un sistem nedurabil poate supraviețui în detrimentul resurselor din 

exterior. Este posibil ca o țară să nu aibă suficient petrol (sau să nu aibă deloc) - totuși, 

mașinile pot circula pe drumurile țării dacă cumpără petrol din exterior. 

Aici, procesul de cumpărare din exterior poate fi considerat un alt proces al comunității 

date, care în sine poate fi durabil sau nesustenabil. Dacă o țară nu are suficienți bani 

(adică resurse) pentru a cumpăra petrol din afară, procesul nu este din nou durabil. 

Dacă da, trebuie găsit încă un proces pentru a genera bani. Dacă are succes, procesul 

combinat este durabil. 
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În principiu și teoretic, acest proces „nu este sustenabil - alegeți un sistem mai mare 

pentru a asigura sustenabilitatea” poate fi nelimitat numai dacă Universul nostru este 

nelimitat. Obținem energie din afara globului nostru - prin soare. Dar, practic, viața 

noastră de zi cu zi este limitată la Glob; trăim pe Pământ. Adică, în cazuri reale și 

astăzi, într-adevăr nu putem merge dincolo de Pământ pentru a asigura durabilitatea. 

Și din moment ce resursele de pe Pământ sunt limitate, schimbările (procesele actuale, 

dezvoltarea) nu pot dura pentru totdeauna. Această „mentalitate globală” este 

rezultatul ultimilor 50 de ani; iar primul reper care a șocat într-adevăr lumea a fost 

publicarea celebrului „Limitele creșterii”, publicat în 1972 de membrii faimosului „Club 

al Romei”. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth) 

Autorii „Limitelor creșterii” au folosit o metodă care acum pare foarte simplă: au luat 

cantitatea cunoscută a unei resurse date, precum și tendințele anterioare de utilizare 

a acesteia și au calculat, până când durează resursa dată. Spre marea lor (și gravă) 

surpriză, imaginea generală a arătat că în 30 ... 50 de ani, resursele vor fi epuizate. Și 

ceea ce a fost și mai înspăimântător și mai sinistru: dacă ar presupune că suma 

resursei date nu este egală cu cantitatea cunoscută, ci este cu un ordin de mărime mai 

mare, „timpul de defalcare” s-a modificat doar cu aproximativ 20-30 de ani ... 

ERA DIGITALĂ ȘI DURABILITATE 

Durabilitatea este determinată de două fapte: cantitatea de resurse și viteza de 

utilizare a acestora. Deci, dacă dorim să asigurăm sustenabilitatea, fie trebuie să 

creștem cantitatea de resurse disponibile, fie să încetinim utilizarea acestora. (Cel mai 

bun este, desigur, combinația ambelor.) 

368 
 

 
  



 

Era digitală și cantitatea de resurse 

Majoritatea resurselor utilizate în majoritatea proceselor sunt un fel de energie. Adică, 

dacă ceva ne permite să folosim mai puțină energie este în beneficiul nostru. 

Dacă ne uităm la caracteristicile complexe ale dezvoltării pe Pământ, este clar că 

creșterea bunăstării este foarte strâns legată de creșterea consumului de energie. Cu 

cât o țară este mai dezvoltată, cu atât consumă mai multă energie. Adică, ar fi egoist 

să limităm creșterea consumului de energie în țările mai sărace; de asemenea, au 

dreptul să crească la fel de dezvoltat ca liderii. Prin urmare, nu cantitatea de energie 

utilizată este importantă, ci eficacitatea utilizării energiei. 

Tehnologia digitală este de mare ajutor în ambele aspecte. Soluțiile digitale consumă 

cantități foarte mici de energie (până la microviți) și, în același timp, mai ales prin 

posibilitatea unui management sofisticat al energiei (automatizare digitală, control 

digital, gestionare digitală a deșeurilor etc.) Adică - folosind avantajele tehnologia 

digitală, cantitatea de energie utilizată poate fi redusă substanțial. 

Mai mult, datorită reducerii abrupte a energiei, pot fi puse în aplicare și resurse 

energetice noi. Un exemplu interesant și destul de „futurist”: nanotehnologia (un alt pas 

înainte după micro-tehnologie) a făcut posibilă utilizarea energiei cinetice a sângelui 

(!!) necesitatea energiei sigure pentru a opera cele mai sofisticate dispozitive cardiace 

precum stimulatoarele cardiace. (Energia este generată în microviți; metoda este 

similară cu vechile mori de apă.) 

Era digitală și reducerea utilizării resurselor 

După cum sa menționat deja, controlul electronic (digital) poate reduce substanțial 

energia utilizată pentru fiecare sarcină dată. Adică, o sarcină dată poate fi realizată cu 

mult mai puțină energie - eficacitatea energetică devine mult mai mare. (Aceasta 

implică, de asemenea, că risipa de energie - care are loc aproape întotdeauna - poate 

fi, de asemenea, redusă substanțial) Prin creșterea eficienței energetice, putem 

îndeplini ambele obiective: noi (și, de asemenea, țările mai sărace) putem îndeplini 

ceea ce ne dorim în ceea ce privește dezvoltarea societății, dar cu o utilizare relativ 

redusă a energiei. 
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În societate, Era digitală poate contribui și la asigurarea durabilității; noile modalități de 

comunicare și fluxul de informații pot spori rezistența cetățenilor. Este adevărat, acel 

fenomen poate fi, de asemenea, utilizat abuziv prin manipulare. 

Una peste alta, chiar dacă eficiența globală a utilizării energiei este mult mai mare 

decât înainte și chiar dacă introducem surse noi de energie (NRES = surse de energie 

noi și regenerabile, cum ar fi solare, eoliene, geotermale), folosim mai multă energie 

decât înainte - adică , situația durabilității a devenit mai bună, dar încă nu ducem o 

viață durabilă pe Pământ. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Un proces durabil este: părinții noștri câștigă bani și este suficient ca familia noastră 

să cumpere alimente, cârpe, să cumpere bilete la filme și alte lucruri necesare. Când 

cumpărăm o mașină, luăm un credit, dar înainte calculăm cum o putem rambursa. 

2. Benzina este un combustibil (resursă) pentru mașini, dar nu este o resursă pentru 

noi, ca masă. Venitul familiei noastre este o resursă pentru noi, dar nu o resursă pentru 

familia de alături. Dacă aceștia au nevoie și solicită ajutor, ne împărțim veniturile și 

apoi devine o resursă temporară comună pentru ambele familii. 

3. Veniturile părinților mei sunt suficiente pentru a ne acoperi cheltuielile. 

DURABILITATEA NIVELULUI FAMILIEI 

Veniturile părinților mei nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile familiei, dar 

ajutorul social al administrației locale ne asigură echilibrul. DURABILITATE LA 

NIVELUL COMUNITĂȚII LOCALE 
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Veniturile părinților mei și sprijinul social nu sunt suficiente pentru a ne acoperi 

cheltuielile familiale, dar cu ajutorul statului pentru copii, putem acoperi totul. 

DURABILITATE LA NIVEL NAȚIONAL 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 

WHAT IS „SUSTAINABILITY”? 

SUSTAINABILITY IS WHEN WE DO SOMETHING NOW AND WE CAN DO IT 

 AGAIN AND AGAIN IN THE FUTURE AS MANY TIMES AS WE WISH. 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este sustenabilitatea? 

A. când susțin ceva în mâinile mele. 

b. Când sistemul rămâne în echilibru sau revine întotdeauna la el. 

c. Când sistemul nu rămâne în echilibru. 

d. când sistemul este capabil să efectueze ceva. 

e. când sistemul nu este capabil să efectueze nimic. 
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2. Ce este un sistem? 

A. când mai multe părți sunt conectate prin unele caracteristici comune. 

b. când o parte are unele caracteristici comune. 

c. când piesele nu au caracteristici comune. 

d. când ceva nu are părți. 

e. când ceva are o singură parte. 

3. Ce este o societate? 

A. Când îl ajut pe prietenul meu. 

b. Când prietenul meu mă ajută. 

c. Societatea este un sistem complex format din părți similare, în mare parte 

oameni. 

d. Când un sistem nu constă din oameni. 

e. Când oamenii constau din sistem. 

4. Ce este dezvoltarea? 

A. Când este judecat după unele caracteristici, sistemul devine mai valoros. 

b. Când sistemul se înrăutățește. 

c. Când sistemul nu se schimbă. 

d. Când este judecat după unele caracteristici, sistemul nu se schimbă. 

e. Când sistemul câștigă meciul de fotbal cu un alt sistem. 

5. Ce este o resursă? 

A. Resursele nu există. 
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b. Resurse ceea ce un sistem nu poate avea. 

c. Resursele sunt culorile sistemului din exterior. 

d. Resursele sunt un fel de energie care permite sistemului să efectueze 

unele acțiuni. 

e. Resursele sunt care nu permit nicio acțiune. 

6. Ce se întâmplă cu resursele atunci când le folosim (sistemul le folosește)? 

A. Nimic nu se intampla. 

b. Cantitatea de resurse crește. 

c. Cantitatea de resurse scade. 

d. Nu putem folosi resursele. 

e. Cantitatea de resurse rămâne aceeași. 

7. Ce se întâmplă când resursa dată este consumată? 

A. Sistemul continuă fără resursă. 

b. Sistemul moare. 

c. Sistemul trebuie să se nască nou. 

d. Sistemul nu mai generează resurse. 

e. Sistemul nu poate îndeplini funcția dată. 

8. Poate un sistem să regenereze resursa epuizată? 

A. Da, în principiu, se poate. 

b. Nu, nu poate. 

c. Da, se poate, dar doar o cantitate mică. 

d. Da, se poate, dar numai mai mult decât epuizat. 
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e. Nu, poate genera doar o altă resursă. 

9. Ce se întâmplă atunci când sunt consumate mai multe resurse decât cele 

recent generate (regenerate)? 

A. Mai devreme sau mai târziu, toate resursele vor fi consumate; sistemul 

nu mai funcționează. 

b. Nimic nu se intampla; totul merge mai departe. 

c. Sistemul crește folosind resursa dată. 

d. Sistemul se dezvoltă în continuare. 

e. Sistemul se dezvoltă, dar mai lent. 

10. Cum poate un sistem nedurabil să devină durabil? 

A. Nu poate. 

b. Numai cu ajutorul lumii exterioare. (un sistem mai mare) 

c. Un sistem este întotdeauna durabil. 

d. Un sistem nu poate fi nesustenabil. 

e. Toată lumea este durabilă. 

f. Declară nedurabilitatea. 

3. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Un sistem este întotdeauna foarte complex. ADEVARAT FALS 

2. Durabilitatea este momentul în care se poate dezvolta un sistem. ADEVARAT 

FALS 

3. Durabilitate atunci când sistemul poate continua să funcționeze ca acum 

pentru totdeauna. ADEVARAT FALS 
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4. Resursa este de fapt capacitatea de a efectua o acțiune. ADEVARAT FALS 

5. Dezvoltarea este atunci când un sistem devine mai valoros prin anumite 

caracteristici. ADEVARAT FALS 

6. Resursa este rezultatul utilizării sale. ADEVARAT FALS 

7. Un sistem nu poate regenera resursele consumate. ADEVARAT FALS 

8. Când sistemul nu poate regenera resursele consumate, acesta va înceta să 

funcționeze mai devreme sau mai târziu. ADEVARAT FALS 

9. Durabilitatea poate fi menținută numai din exterior. ADEVARAT FALS 

10. Un sistem nesustenabil poate deveni sustenabil numai cu ajutorul unui sistem 

mai mare. ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este un sistem? (Este format din piese care au unele caracteristici similare) 

2. Ce sunt resursele? (Abilitatea, energia de a îndeplini unele funcții) 

3. Ce este dezvoltarea? (Când un sistem devine mai valoros din punctul de 

vedere al unor caracteristici date.) 

4. Ce este durabilitatea? (Când sistemul poate continua să funcționeze pentru 

totdeauna) 

5. Cum poate un sistem nedurabil să devină durabil? (numai cu ajutorul lumii 

exterioare, adică a unui sistem mai mare) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Resursele sunt ... (de fapt surse de energie pentru a efectua o acțiune dată) 
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2. Durabilitatea este ... (când sistemul dat poate continua să funcționeze ca acum 

pentru totdeauna) 

3. O societate este durabilă, dacă…. (copiii și nepoții noștri nu vor fi limitați la 

acțiuni similare.) 

4. o societate se dezvoltă dacă. (Devine mai valoroasă prin unele caracteristici) 

5. Non-durabilitatea poate fi schimbată doar în durabilă ... (cu ajutorul lumii 

exterioare - adică a unui sistem mai mare) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce este 

durabilitatea. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să 

dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Conceptul de durabilitate are o importanță generală în viață: elevii ar trebui 

să înțeleagă pe deplin că, indiferent de ceea ce fac, consumă energie și s-ar 

putea să nu dureze pentru totdeauna. 

4. Înțelegerea noțiunii „durabilitate” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și energici pentru combaterea 

durabilității. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

6.1. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 

... 10 minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Ce este un sistem? Caracteristicile și caracteristicile sale. Procese posibile 

într-un sistem. 

b. Ce este durabilitatea? Cum să transformăm un proces nedurabil în durabil? 
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c. Ce este o societate? Unele procese caracteristice într-o societate. Societăți 

mai mici sau mai mari. 

d. Era digitală și durabilitate. Cum tehnologia digitală poate îmbunătăți 

sustenabilitatea? 

6.2. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

A. Ce înseamnă durabilitate? 

b. Trăim o viață durabilă? 

c. Ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți situația durabilității? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu 

privire la reguli și procedură în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, 

consultați https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing- 

content-brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16- 

innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele nr. 2., 4., 6. sunt menționate pentru discuții scurte, iar rezumatul 

discuției și răspunsurile scurte corecte la aceste diapozitive se află pe 

următoarele diapozitive: nr. 3., 5. și respectiv 7.. 
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3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor 

este reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate 

pe teme este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea 

(conceptul) adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări YouTube: 

h. https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8 (durabilitate; 4 ’) 

eu. https://www.youtube.com/watch?v=rmQby7adocM (Sustenabilitate, 9 ”43”) 

j. https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY (Dezvoltare durabilă, 3’40 

”) 

k. https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg (Obiective de dezvoltare 

durabilă 5’52 ”) 

l. https://www.youtube.com/watch?v=KW73Rs2zz6o (dezvoltare comunitară; 

5’46 ”) 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la 

internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea 

acoperă întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și 
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ale profesorului, desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 

posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în 

locul temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de 

clasă de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și 

simplu contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl 

vor urma cu cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi 

evaluate doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile 

bune pot fi formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A SOCIETĂȚII 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• ce sunt sistemele și societățile în general; 

• ce înseamnă durabilitatea în termeni generali; 

• modul în care durabilitatea unei societăți poate fi atinsă; 

• ce niveluri de sustenabilitate a sistemului putem lua în 

considerare; 

• modul în care poate fi restabilită nedurabilitatea unui sistem. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • informatică 

 • sociologie 

 • politică 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Ce este durabilitatea? 
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 Ce este consumul de energie? 

 Ce este conservarea energiei? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este durabilitatea și care sunt caracteristicile 

sale. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Ce crezi: ce este durabilitatea și non-durabilitatea? 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii scriu propriile mostre pentru procesele durabile din mediul 

înconjurător, iar profesorul își evaluează presupunerile. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre 

importanța învățării limbii engleze. 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: Trăim o viață durabilă pe Pământ? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? 

Procedură: 

Elevii discută de ce trăim o viață așa cum cred ei. poate fi organizat ca o dezbatere de 

grup între „da” și „nu”. Profesorul vorbește despre motivele nedurabilității vieții pe care o 

trăim. 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: discuții despre durabilitatea socială (societală) 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: semnele și simptomele unei societăți durabile vs. Modul în care era digitală influențează 

durabilitatea în general și în societate. 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 
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Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability 

2. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/System 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Development 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Resource 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Energy 

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy 

8. http://www.altenergy.org/renewables/renewables.html 

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Age 

10.https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution 

11.https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis 

12.https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation 

13.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth) 

14.https://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome 

15.https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sustainability 

16.https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm 

17.https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 
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MODULUL B. 
PROTEJAREA MEDIULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

Printr-o definiție simplă, „mediul este tot ceea ce ne înconjoară”. În acest sens, „mediu” 

este un termen total general și putem defini una sau alta componentă specifică a 

acestuia. Dacă facem acest lucru, putem vorbi despre „mediu social” (adică 

caracteristicile sociale ale lumii care ne înconjoară), „mediu uman” (toată lumea cu 

excepția noastră), „mediu economic” (economia care ne înconjoară), „mediu științific” 

etc. Într-un termen mai puțin general, prin mediu înțelegem de obicei Natura; adică 

lumea fără oameni și animale. (Mai des: lumea fără oameni, adică animalele fac parte 

și din mediul înconjurător) Dacă da, mediul este unul dintre cele trei mari sisteme de 

pe Pământ (social, economic și de mediu) și atunci când vorbim despre durabilitate, 

considerăm suprapunerea aceste trei sisteme mari. Adică ceva (un proces) este 

sustenabil, dacă aspectele de mediu, sociale și economice sunt „în ordine”. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sustainability) 
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După cum sugerează analiza durabilității, „gâtuirea” este ecologia; este foarte departe 

de stabilitate. Adică, dacă vorbim despre durabilitatea vieții pe Pământ, punctul slab 

este ecologia. (Ecologia este o știință care studiază interacțiunea dintre organisme și 

mediul lor; https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology). 

Deoarece niciun organism nu poate supraviețui fără mediul său și interacțiunea lor, 

procesele ecologice sunt vitale pentru viața noastră. După cum declară știința (și așa 

cum se poate vedea pe diagramă „cercuri de sustenabilitate”, omenirea trebuie să 

abordeze întrebările ecologice ca fiind cele mai importante pentru supraviețuire. 

MODIFICĂRI ÎN ECOSISTEM 

Orice modificare a sistemului; procesele complexe își modifică caracteristicile în mod 

constant. Modificările includ, de asemenea, apariția unor noi și dispariția unor 

componente și caracteristici vechi. Pentru ca sistemul să rămână în viață o perioadă 

lungă de timp, aceste schimbări constante trebuie să fie în echilibru. (Este important 

de reținut: „mult timp” poate însemna o durată total diferită pentru diferiți actori. Pentru 

o broască țestoasă care trăiește cu ușurință sute de ani, suta de ani este „normală”, în 

timp ce o mie ar fi „cu adevărat lungă”. Pentru un fluture care trăiește un an , cinci ani 

este deja un timp extrem de lung. Pe Pământ, de obicei măsurăm „timpul lung” ca o 

mie de ani, în timp ce 50 de ani este deja o perioadă de timp extrem de scurtă.) 

Ecosistemul nostru a fost în echilibru pe termen lung cu omenirea până la prima 

revoluție industrială, 1760 ... 1850. 

Până atunci, datorită magnitudinii impactului față de natură, influența omenirii asupra 

întregului ecosistem a fost mai mult sau mai puțin neglijabilă. Adică, până la (prima) 
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revoluție industrială procesele din ecosistem au fost „procese interne”; oamenii practic 

nu i-au putut influența. Invenția mașinilor și dezvoltarea industriei au schimbat situația: 

„perturbarea” omenirii a devenit din ce în ce mai vizibilă, adică influența omenirii a 

devenit din ce în ce mai puternică. Aceste influențe generate de om au influențat sau 

schimbat doar mediul local (cum ar fi „Țara Neagră” din Anglia, plină de fum și alte 

poluări), dar mai târziu, această influență locală a devenit din ce în ce mai mare și 

acum putem vorbi despre influența globală. (Cernobîlul a fost observat pentru prima 

dată în Suedia; izbucnirea unui vulcan influențează întreaga atmosferă din jurul 

globului - Pământul „a devenit mic”. 

Până când influența omenirii nu a fost într-adevăr co-măsurabilă cu caracteristicile 

lumii, ecosistemul s-a comportat ca mai devreme: unele resurse, unele componente 

au dispărut, altele au apărut. În ultimii doi sute de ani, influența a devenit co-măsurabilă 

cu procesele naturale și, de atunci, activitățile umane au început să influențeze cu 

adevărat starea și starea generală a Globului. 

Această influență umană a apărut în două fapte diferite, dar interconectate: 

• resursele Pământului au început să fie exploatate foarte intens; 

• datorită proceselor implementate de omenire, și cantitatea de 

deșeuri produse a crescut exponențial. 

Acel proces „resurse-resurse” era cunoscut și mai devreme, dar ecosistemul a 

gestionat acest fenomen. Situația obișnuită a fost: risipa unui proces s-a transformat 

în resursă pentru un alt proces. într-un mod foarte complex, resursele nu au scăzut 

considerabil, iar deșeurile nu au crescut considerabil. Mai mult, ecosistemul 

Pământului are o capacitate de recuperare; unele resurse sunt regenerate și unele 

deșeuri sunt, de asemenea, neutralizate și / sau reutilizate de un alt proces. Asta 

înseamnă că echilibrul general a fost păstrat; poate au existat unele probleme locale, 

cum ar fi poluarea aerului în Țara Neagră. 

După revoluția industrială (și mai ales după cel de-al doilea război mondial), această 

situație s-a schimbat dramatic. Utilizarea resurselor a devenit co-măsurabilă odată cu 

cantitatea resursei, iar cantitatea de deșeuri a început să crească brusc, astfel încât 

Globul a devenit imposibil să facă față acesteia. (Aruncăm în jur de 150 de milioane 

de tone de gunoi în mări și oceane în fiecare an ... !! 
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https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic- 

garbage-patches-science/) 

Adică, dacă mai devreme influența omenirii era neglijabilă, acum este decisivă. 

Poluarea a devenit problema N1 pentru omenire. Adică - protecția mediului este cu 

adevărat vitală pentru noi toți. 

Oamenii de știință măsoară impactul nostru asupra ecosistemului ca amprentă 

ecologică. De fapt, această amprentă reflectă două procese fatale: 

• folosim resursele pe care le avem pe Pământ; 

• suprasolicităm Pământul cu deșeurile noastre. 

Amprenta ecologică depinde de stilul de viață și de practică; și, prin urmare, noi toți 

avem propriul nostru pas. Putem calcula pasul cu ușurință; există o mulțime de 

suporturi de calcul pe Internet, cum ar fi https://www.footprintcalculator.org/food1. 

Amprentele ecologice pot fi calculate pentru comunități, pentru regiuni, țări, continente 

și, de asemenea, la nivel mondial. 

 
Rank Country 

 Ecological Footprint In Global Hectares 

Per Capita 

1 United Arab Emirates 10.68 

2 Qatar 10.51 

3 Bahrain 10.04 

4 Denmark 8.26 

5 Belgium 8.00 

6 United States 8.00 

7 Estonia 7.88 
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Rank Country 

 Ecological Footprint In Global Hectares 

Per Capita 

8 Canada 7.01 

9 Australia 6.84 

10 Iceland 6.50 

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ERA DIGITALĂ 

Era digitală a provocat câteva modificări esențiale în problema generală a protecției 

mediului: 

• după cum se poate observa prin orice calcul al pașilor, cea mai mare 

componentă a încărcării noastre asupra mediului este dioxidul de carbon, 

adică „amprenta noastră de carbon”. este cauzată în principal de creșterea 

abruptă a consumului de energie; întrucât energia este generată pe Pământ 

prin arderea carbonului. Acum, odată cu apariția erei digitale, au apărut noi 

industrii (cum ar fi tehnologia informației), care consumă mult mai puțin 

energie; 

• în plus, tehnologia digitală a sporit eficiența utilizării energiei; adică energia 

utilizată pentru a produce o unitate de produs a scăzut brusc; 

• dispozitivele de tehnologie digitală consumă ele însele o cantitate extrem 

de redusă de energie (până la microviți); 

• tehnologia digitală a făcut posibilă creșterea bruscă a cercetării și dezvoltării 

științifice în era protecției mediului; 
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• tehnologia digitală a crescut brusc eficiența gestionării deșeurilor. 

Adevărat, dispozitivele de tehnologie digitală în sine (și bateriile care furnizează 

energie pentru ele) sunt deșeuri periculoase și trebuie să acordăm o atenție deosebită 

modului de gestionare a creșterii accentuate a telefoanelor mobile vechi și a 

computerelor aruncate. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Aer, uscat, apă, vecinul nostru, comunitatea noastră pentru noi. 

2. Încălzire, gătit, conducere auto, iluminat (prin generarea de energie pentru 

electricitate). 

3. Managementul energiei, reducerea utilizării energiei, noi forme de generare a 

energiei (nu prin arderea carbonului). 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce sunt resursele? 

A. Culoarea lumii. 

b. Nu există resurse în lume. 

c. acestea sunt cele care permit îndeplinirea unor funcții. 

d. Lumea este resurse. 

e. Nu stiu. 
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2. Ce sunt deșeurile? 

A. risipirea a ceea ce este necesar pentru a efectua unele acțiuni. 

b. deșeurile sunt reziduale produse atunci când efectuăm unele acțiuni. 

c. risipa este ceea ce este foarte util pentru toată lumea. 

d. deșeurile sunt ceea ce este în aer. 

e. risipa este ceea ce avem nevoie cu toții. 

3. Ce este „amprenta ecologică”? 

A. mărimea pantofilor noștri. 

b. Este cât de mare este încărcătura noastră asupra mediului. 

c. este cât de departe putem sări. 

d. este numărul câți suntem. 

e. este încărcătura mediului asupra noastră. 

4. Ce este „Ziua mondială a depășirii pragului critic”? 

A. este ziua în care putem trage cel mai mult. 

b. atunci când lumea ne-a depășit. 

c. atunci când am epuizat toate acele resurse, ceea ce lumea poate regenera 

într-un an. 

d. este ziua în care nu ne putem folosi resursele în continuare. 

e. atunci când lumea a depășit ziua. 
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5. Care sunt cele mai periculoase deșeuri și de ce? 

A. aerul pentru că este clar. 

b. solul pentru că este murdar. 

c. apa deoarece este rece. 

d. CO2 deoarece duce la schimbări climatice (încălzirea globală) 

e. apa de mare deoarece este sarata. 

6. Care este cea mai mare parte a amprentei noastre ecologice? 

A. mâncarea pe care o consumăm 

b. casa în care locuim 

c. animalele care locuiesc cu noi 

d. amprenta dioxidului de carbon 

e. pasul apei 

7. Ce se întâmplă dacă folosim în exces resursele lumii? 

A. nimic 

b. va fi întuneric pe Glob 

c. va fi cald în lume 

d. nu le putem folosi în exces 

e. lumea nu devine sustenabilă și ne îngreunăm viața copiilor noștri 
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8. Toate națiunile își utilizează excesiv resursele? 

A. da, toate 

b. nu, niciunul dintre ei 

c. Nu; doar țările dezvoltate 

d. nu, doar țările africane 

e. da, toate țările din America de Sud 

9. cum putem reduce emisiile de CO2? 

A. nu o putem reduce 

b. nu ar trebui să-l micșorăm 

c. trebuie să reducem consumul de energie și să schimbăm sursele de 

energie regenerabile 

d. o ardem 

e. Nu; ar trebui să-l mărim 

10. Deșeurile nu sunt bune pentru nimic? 

A. da, nu este bun pentru nimic 

b. Nu; deșeuri dintr-un proces pot fi o resursă pentru un alt proces 

c. nu producem deșeuri 

d. folosim toate deșeurile pe care le producem 

e. de fapt, toate deșeurile sunt utile 
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2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Mediul este ceea ce ne înconjoară. ADEVARAT FALS 

2. Mediul este o risipă. ADEVARAT FALS 

3. Trebuie să ne protejăm mediul. ADEVARAT FALS 

4. Nu putem folosi deșeurile pentru nimic; este inutil. ADEVARAT FALS 

5. CO2 este produs atunci când ardem cărbune. ADEVARAT FALS 

6. CO2 poate fi redus prin arderea acestuia. ADEVARAT FALS 

7. Amprenta noastră ecologică arată cât de mare este sarcina noastră asupra 

mediului. ADEVARAT FALS 

8. Majoritatea țărilor dezvoltate își utilizează în exces propriile resurse. 

ADEVARAT FALS 

9. Toate țările africane își utilizează în exces propriile resurse. ADEVARAT FALS 

10. Trebuie să folosim energia mai eficient pentru a ne reduce amprenta. 

ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este mediul? (Ce ne înconjoară) 

2. Ce este amprenta ecologică? (Arată cât de mare este încărcătura noastră 

asupra mediului) 

3. Ce este risipa? (Ce rămâne după ce am folosit unele resurse.) 

4. Deșeurile sunt întotdeauna inutile? (nu, unele deșeuri pot fi o resursă pentru 

un alt proces) 

5. Care sunt cele mai periculoase deșeuri? (dioxid de carbon) 
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4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Dioxidul de carbon este o deșeu periculos, deoarece ... (provoacă schimbări 

climatice) 

2. În țările noastre dezvoltate, folosim ……. (mai) resurse decât avem. 

3. în 2018, Ziua Mondială a Depășirii a avut loc în…. (August) 

4. Putem reduce emisiile de CO2 până la… (creșterea eficienței energetice și 

utilizarea mai multor surse de energie regenerabile) 

5. Omenirea folosește ... (mai multe) resurse decât avem. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce este protecția 

mediului. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Protecția mediului are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe 

deplin că protejarea mediului este de o importanță vitală și fiecare persoană are sarcini 

constante în ea. 

4. Înțelegerea noțiunii „ecologie și amprentă ecologică” este vitală și în termeni 

generali: îi face pe elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și energici pentru 

combaterea unui mediu mai curat. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 
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A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Ce este un ecosistem? 

B. Ce este poluarea? 

C. Ce este și cât de mare este pașii noștri ecologici? (Calcule concrete) 

D. Era digitală și protecția mediului. 

b. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

E. Ce înseamnă pașii ecologici? 

F. Cum să ne reducem pașii? 
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G. Concret cum să ne protejăm mediul local? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu privire 

la reguli și procedură în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, consultați 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16-innovative- 

ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

3. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat, simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 
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profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

4. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări XouTube: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=Xh_Lk7kDrUI (revoluție industrială, 3’33 ”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q (revoluție industrială; 3’58 ”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY (amprentă ecologică; 1 ”20”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=g_aguo7V0Q4 (amprentă ecologică; 6’13 ”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=bKSGKFUBrGc (protecția mediului; 3’30 ”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=yV2EK2bMgwk (protecția mediului; 4’19 ”) 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 
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1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul PROTEJAREA MEDIULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• ce este mediul și cum se schimbă pe măsură ce creștem; 

• la ce ne referim de obicei când spunem „mediu”; 

• ce înseamnă că „ne încărcăm mediul”; 

• ce înseamnă amprenta noastră ecologică; 

• ce înseamnă „ziua mondială a depășirii” și ce trebuie să facem 

pentru ao readuce la normal. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • energetică 

 • ecologie 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Ce este mediul? 

 Ce este poluarea? 

 Ce sunt deșeurile? 
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Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este ecologia și care sunt caracteristicile 

acesteia. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Procesele ecosistemului mai devreme și acum 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii scriu propriile probe pentru componentele procesului din mediul 

înconjurător, iar profesorul își evaluează presupunerile. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre 

importanța învățării limbii engleze. 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: Cât de mare este amprenta noastră ecologică? 

Procedură: 

Elevii discută și calculează amprenta cuiva în clasă. Comentarii cu privire la rezultate. 

Modalități și mijloace de reducere a amprentei. 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: Discuție despre caracteristicile erei digitale în protecția mediului 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: semnele și simptomele economisirii energiei prin tehnologia digitală. Modul în care era 

digitală influențează durabilitatea ecologică în general și în societatea elevilor. 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 
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OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sustainability 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology 

4. https://www.footprintcalculator.org/food1 

5. https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-ecological- 

footprints.html 

6. https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uc 

o/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint.html 

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_globalization 

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment 
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MODULUL C. COMBATEREA 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

CLIMAT 

Clima este caracteristicile statistice pe termen lung ale vremii. Se caracterizează în 

principal prin temperatură, precipitații, vânt. Factorul crucial dintre acestea este 

temperatura; celelalte două depind în mare parte de ea. Precipitațiile (ploaia) sunt apa 

care cade din aer: căldura evaporă apa și vaporii de apă sunt în aer. Aerul mai cald 

poate conține mai mulți vapori, mai rece - mai puțin și diferența cade sub formă de 

apă. Deci, când temperatura dacă aerul scade, experimentăm ploaie. Mai mult, aerul 

cald este mai puțin greu decât aerul rece, așa că atunci când temperatura aerului 

scade, aerul crește și este înlocuit cu un aer mai rece. Această mișcare a aerului este 

vânt. 

Un alt adjectiv ar trebui adăugat la definiția de mai sus: climatul înțeles pentru teritoriile 

mari. Pentru locurile locale, pot apărea singularități (porecla orașului Chicago este 

„Orașul cu vânt”; Valea Morții este uscat legendar (de unde și numele său) - dar doar 

în câteva zeci de kilometri, munții, vârful Telescopului de 3368 metri înălțime este rece 

și este acoperit de zăpadă veșnică. (A se vedea 

https://www.visitcalifornia.com/destination/spotlight-death-valley-national-park) De 

aceea „clima” este înțeleasă ca o caracteristică pentru teritoriile mai mari, zonele 

globale de pe Pământ (Deși, desigur, putem vorbi și despre „climatul local”.) 
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Temperatura este principala caracteristică a energiei termice; motivul (și, de 

asemenea, rezultatul) mișcării constante a particulelor materiale. Energia cinetică a 

particulelor în mișcare se transformă continuu în energie termică, iar energia cinetică 

este rezultatul cantității anterioare de energie termică. Sursa acelei „călduri originale” 

este Soarele nostru. Soarele este un imens reactor nuclear care arde 600 de milioane 

de tone de hidrogen (și îl transformă în heliu) pe secundă. Suprafața Soarelui iradiază 

radiații de diferite lungimi de undă în Univers și unele dintre aceste „raze solare” ne- 

au lovit Globul. Unele porțiuni ale acestor căi sunt absorbite de atmosferă (vezi cu 

galben pe diagrama de mai jos; unele părți sunt, de asemenea, reflectate înapoi în 

Univers), dar cea mai mare parte a razelor ating suprafața globului și o încălzește. 

Spectrul radiației solare 

Energia termică este transmisă de razele infraroșii (lungime de undă mai mare). Dar 

nici acele raze infraroșii nu rămân pe deplin pe Pământ; unele sunt reflectate înapoi - 

și dacă atmosfera noastră le lasă să treacă, ele intră în Univers „inutile”. Razele solare 

cu infraroșu absorbite de suprafața Pământului și, de asemenea, cele captate în 

atmosferă ne încălzesc lumea. 

Absorbția razelor depinde de caracteristicile suprafeței materialului și, de asemenea, 

de unghiul în care raza atinge suprafața. Cu cât este mai perpendiculară raza de 
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intrare, cu atât mai multă proporție este absorbită. Acesta este principalul motiv pentru 

care temperatura către ecuator este întotdeauna mai mare și spre poli, mai mică. Mai 

mult, suprafețele de culoare albă reflectă mai mult razele și acesta este al doilea motiv 

pentru care polii sunt reci: sunt acoperiți de zăpadă. 

SERE 

Plantele (și într-adevăr, animalele și oamenii) au nevoie de căldură pentru a trăi și a 

crește. Dacă locul nu este suficient de cald, îl încălzim. Omenirea a observat cu mult 

timp în urmă că, neștiind cu adevărat ce se întâmplă cu razele solare în atmosferă, 

poate „copia” procesul: lăsăm razele solare să intre, dar nu le lăsăm să iasă; le 

„reflectăm” înapoi la suprafață. Astfel de clădiri se numesc sere (deoarece de obicei 

se cultivă acolo plante verzi precum legumele.) Întrucât serele sunt realizate din sticlă, 

ele se mai numesc și „sere”. Sticla lasă razele infraroșii ale Soarelui să treacă, dar nu 

le lasă să iasă, adică razele reflectate sunt re-reflectate la suprafață. Sticla se 

comportă ca o oglindă de căldură și temperatura din interiorul acestor sere este foarte 

considerabil mai mare (fără încălzire) decât temperatura exterioară. 

GAZELE DE SERĂ 

Oamenii de știință au descoperit că unele gaze din atmosferă modifică serios 

capacitatea de absorbție a acesteia: măresc considerabil cantitatea de raze infraroșii 

„capturate”; nu-i lăsați să se întoarcă în Univers. Astfel de gaze se comportă ca o 

oglindă de căldură: ele reflectă din nou razele la suprafață și astfel, ca într-o seră, o 

încălzesc considerabil. În special, un astfel de gaz este dioxidul de carbon, metanul, 

oxidul de azot. CO2, NH4, N2O se numesc gaze cu efect de seră. (Există multe altele, 

dar concentrația lor este scăzută în atmosferă.) 

Astfel de gaze au fost întotdeauna în atmosferă, iar concentrația lor a fost constantă 

de sute de mii de ani. Cea mai sinistră dintre acestea este dioxidul de carbon. 

Concentrația sa în atmosferă a fost de aproximativ 250 ppm (= părți pe milion) și chiar 

dacă este fluctuată de-a lungul anilor, valoarea nu a trecut niciodată mai mult de 300 

ppm. Prima revoluție industrială (1770… 1850) a fost un moment decisiv critic: nevoia 

de mai multă energie a crescut dramatic și sursa de bază pentru energie a fost 
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întotdeauna carbonul. (Cărbunele este carbon plus alte materiale inutile; petrolul și 

gazele naturale sunt hidrocarburi și atunci când ardem petrol sau gaze, conținutul de 

carbon al acestora este cel care produce energia. 

Poate apărea o întrebare, cum cunoaștem valorile de acum 200, 300, 400 de mii de 

ani. Verifică diferite straturi de gheață eternă pe poli: materialele absorb întotdeauna o 

cantitate de alte materiale pe suprafața lor și concentrația de CO2 a gheții existente 

de multe mii de ani poate fi ușor măsurată. La rândul său, vârsta stratului de gheață 

dat (și a oricărui alt material) poate fi măsurată prin așa-numita datare cu Radiocarbon. 

Metoda este destul de simplă: izotopul radioactiv al carbonului, carbonul 14, poate fi 

folosit pentru a afla cât de vechi sunt unele obiecte sau când a murit ceva. Atâta timp 

cât ceva este la suprafața pământului și preia carbon, cantitatea de carbon-14 rămâne 

aceeași. Când un obiect încetează să mai preia carbon, cantitatea de carbon 14 scade. 

Deoarece timpul de înjumătățire (cât durează jumătatea unui izotop radioactiv să 

dispară) al carbonului-14 este de 5730 de ani, oamenii de știință pot vedea cât de vechi 

este obiectul cu cât a rămas carbon-14. 

Deci (așa cum a fost descris și în modulul anterior) creșterea cererii de energie a fost 

satisfăcută cu producerea de energie prin arderea carbonului. Reacția (arderea, 

oxidarea) este foarte simplă: 

C + O2 = CO2 

COMBATEREA ÎNCĂLZIRII GLOBALE 

Efectul catastrofal al încălzirii globale este întărit de faptul că este un fenomen foarte 

lent. Dacă omenirea ar înceta să mai emită CO2 în atmosferă, temperatura globală ar 

crește încă de zeci de ani. Deci, emisia de CO2 trebuie redusă cât mai curând posibil. 

De fapt, Natura are și o procedură de autoapărare. Plantele verzi inspiră CO2 și, prin 

fotosinteză, îl transformă (plus apă) în oxigen și zahăr: 

Adică, dacă am putea păstra echilibrul dintre dioxidul de carbon emis de omenire și 

oxigenul emis de plantă, nu ar exista deloc nicio problemă; echilibrul ar putea fi 

menținut. 
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Cloroplastele care efectuează fotosinteza 

Aici, problema este dublă: 

• omenirea emite din ce în ce mai mult CO2; 

• suprafața verde a plantelor scade brusc 

Natura însăși singură nu poate lupta și echilibra activitățile (adică emisia de CO2) ale 

omenirii. Trebuie să reducem emisiile de CO2 în atmosferă. 

Celule solare pe acoperișul unei case 

Energia solară ar putea fi o soluție generală: razele solare transmit o astfel de cantitate 

de energie Pământului într-o singură zi pe care omenirea o folosește într-un an și 

jumătate. Și energia Soarelui este suficientă pentru miliarde de ani ... Desigur, există 

încă o mulțime de întrebări care trebuie răspunse, eficiență crescută, probleme 

economice rezolvate - dar omenirea este pe calea cea bună pentru a rezolva problema 

energiei - combinată cu problema încălzirii globale. 

Este important să rețineți că celulele solare sunt, de asemenea, rezultatele erei 

digitale: celula solară este, de asemenea, un semiconductor, cum ar fi amintirile, 

microprocesoarele, senzorii și altele asemenea. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Deoarece energia este generată prin arderea cărbunelui și procesul de oxidare 

produce CO2: C + O2 = CO2. 
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2. Acoperișurile din sticlă lasă soarele să intre, dar nu lasă să iasă; mai multă energie 

solară rămâne în interior și astfel sera este încălzită. 

3. Vezi, de ex. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA sau 

https://www.youtube.com/watch?v=qHE0n5c6-6g 

4. Creșterea eficienței energetice, utilizând surse alternative de energie, cum ar fi 

solara sau eoliană. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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SLIDE OBSERVAȚII 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este clima? 

A. este când plouă 

b. este când soarele 

c. caracteristicile meteo statistice pe o perioadă lungă de timp 

d. sunt statistici meteo pe o perioadă scurtă de timp 

e. nu avem climat 
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2. În ce zonă climatică se află Europa? 

A. mai ales în regiunea moderată și mediteraneană 

b. în nordică 

c. în tropic 

d. în polar 

e. în subtropic 

3. De ce CO2 este periculos? 

A. pentru că arde 

b. deoarece nu arde 

c. pentru că este greu 

d. deoarece duce la schimbări climatice 

e. deoarece conține oxigen 

4. Care este procesul de bază care produce CO2? 

A. bronzare 

b. înot 

c. dormit 

d. arderea carbonului 

e. mersul pe jos 

5. Ce putem face pentru a combate schimbările climatice? 

A. nimic 
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b. îl putem arde 

c. îl putem pune sub presiune ridicată 

d. nu trebuie să luptăm cu el 

e. trebuie să reducem emisiile de CO2 

6. Ce este o seră? 

A. o casă din sticlă care nu lasă să pătrundă căldura 

b. o casă în culoare verde 

c. o casă pe câmp 

d. o casă tânără 

e. nu există sere în lume 

7. Ce este un efect de seră? 

A. o casă închisă 

b. o casă eficientă în verde 

c. când ceva se comportă ca o seră; nu lasă pătrunderea căldurii 

d. când casa este vopsită în verde 

e. când este mai frig în interior decât în exterior 

8. Ce numim „gaze cu efect de seră”? 

A. gaze care sunt verzi 

b. gaze care se află într-o seră 

c. gaze care provin dintr-o seră 

d. gaze care provoacă efect de seră 
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e. nu avem gaze cu efect de seră 

9. Care este cel mai periculos gaz cu efect de seră? 

A. dioxid de carbon 

b. oxigen 

c. azot 

d. benzină 

e. hidrogen 

10. Ce este încălzirea globală? 

A. când se încălzește în iulie decât în mai 

b. când este mai cald în mai decât în iulie 

c. când vara este mai caldă decât iarna 

d. când suntem reci 

e. când temperatura generală din lume crește 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT/ FALS 

1. Clima este atunci când este frig. ADEVARAT FALS 

2. Clima este atunci când plouă. ADEVARAT FALS 

3. Zona tropicală este în jurul ecuatorului. ADEVARAT FALS 

4. Zona polară se află în jurul polilor sudici și nordici. ADEVARAT FALS 

5. CO2 este în jur de 400 ppm în atmosferă în zilele noastre. ADEVARAT FALS 

6. Concentrația de CO2 a fost de aproximativ 300 ppm pentru o perioadă foarte 

lungă de timp. ADEVARAT FALS 
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7. Sera este atunci când o casă de sticlă nu lasă căldura să iasă. ADEVARAT 

FALS 

8. Gazul cu efect de seră este atunci când gazul nu lasă căldura să iasă. 

ADEVARAT FALS 

9. CO2 nu este un gaz cu efect de seră. ADEVARAT FALS 

10. Putem reduce CO2 dacă folosim mai eficient energia. ADEVARAT FALS 

3.ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Încălzirea globală este ... (când temperatura atmosferei crește) 

2. CO2 este un gaz cu efect de seră, deoarece .... (nu lasă căldura să iasă) 

3. Schimbările climatice sunt periculoase, deoarece .... (duce la un climat mai 

cald și mai uscat) 

4. Pentru a combate schimbările climatice, trebuie să ... (reduce emisiile de CO2 

în atmosferă) 

5. Pentru a reduce emisiile de CO2 în atmosferă,…. (trebuie să folosim energia 

mult mai eficient) 

4.ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este clima? (caracteristicile statistice pe termen lung ale vremii) 

2. Ce este o seră? (o casă din sticlă care lasă căldura să intre, dar să nu iasă) 

3. Ce este un gaz cu efect de seră? (un gaz care provoacă un efect similar cu cel 

al serii) 

4. De ce este periculoasă încălzirea globală? (Deoarece schimbă climatul care 

devine mai cald și mai uscat) 

5. Cum să lupți împotriva schimbărilor climatice? (Prin reducerea emisiilor de 

CO2 în atmosferă) 

433 
 
 

  



 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă, ce este schimbarea 

climatică și cum să o combată. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Încălzirea globală are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe 

deplin că lupta împotriva schimbărilor climatice este de o importanță vitală și fiecare 

persoană are sarcini constante în ea. 

4. Înțelegerea noțiunii „schimbări climatice” este vitală și în termeni generali: îi face pe 

elevi să înțeleagă că trebuie să fie activi și energici pentru a lupta pentru aceasta. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze metode inovatoare nestandardizate în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 
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A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Ce este clima și care sunt factorii cei mai importanți pentru aceasta? 

B. Ce este generarea de energie? 

C. Surse de energie noi și regenerabile 

D. Era digitală și combaterea încălzirii globale. 

b. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbaterile despre asaltarea creierului: 

1. De ce producem CO2? 

2. Cum se scad emisiile de CO2? 
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3. Care sunt consecințele încălzirii globale? 

4. Cum se reduc emisiile de dioxid de carbon? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu privire 

la reguli și procedură în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, consultați 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16-innovative- 

ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Observații specifice pentru versiunea electromică 

A. Versiunea electronică a modelului este în pptx. 

b. Diapozitivele nr. 29. și 30. sunt menite să introducă furtuna cerebrală. Alternativ, pot 

fi folosite și pentru discuții preliminare de grup și pentru raportare. 

c. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 
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d. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

e. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări de pe YouTube: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=eHMLszamZ9w (schimbări climatice, 2’03 ”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=ifrHogDujXw (schimbări climatice, 5’49 ”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=BTncjs89l-s (schimbări climatice, 5’20 ”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=UKKYt6fWob8 (schimbări climatice, 11’20 ”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=kteMXaUNvlc (schimbări climatice, 4’31 ”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=07PYCbcMgio (schimbări climatice, 5’26 ”) 
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g. https://www.youtube.com/watch?v=VbiRNT_gWUQ (Cum ar dori Pământul dacă 

toată gheața este topită; 2’44 ”) 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 
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6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul COMBATEREA SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• Ce este „clima”; 

• Care este cel mai important factor care determină clima pe 

Pământ; 

• Ce se întâmplă cu razele solare care lovesc atmosfera și 

suprafața Pământului; 

• Cum funcționează o seră și ce este „efectul de seră”; 

• Care sunt cele mai importante gaze cu efect de seră; 

• Care sunt caracteristicile schimbărilor climatice (încălzirea 

globală); 

• Care sunt cele mai importante sarcini în lupta împotriva 

schimbărilor climatice. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • sisteme 

 • energetică 

 • ecologie 

 • chimie 

PARTEA II: Demersul didactic 
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Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Ce este clima? 

 Ce determină clima? 

 Ce este o seră? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este durabilitatea și care sunt caracteristicile 

sale. 

Interacțiune: T-S, S-T, 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Ce crezi: ce este o seră și cum funcționează? 

Procedură: 

Poate fi un raport sau o mică prelegere. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre 

importanța învățării limbii engleze. 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: De ce producem CO2 și de ce este periculos? 

Procedură: 

Elevii discută de ce producem dioxid de carbon și care este problema cu acesta. 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: discuții despre surse de energie noi și regenerabile 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: soluțiile zeului din apropierea școlii date. Soluțiile NRES pe care elevii le conștientizează 

și utilizarea lor posibilă. 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 
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Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 

442 
 

 

  



 

SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight#/media/File:Solar_spectrum_en.svg 

2. https://www.quora.com/Which-wavelength-or-color-of-sunlight-contains-the- 

most-heat 

3. https://simple.wikipedia.org/wiki/Carbon 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Climate 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming 

7. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Earth 

8. https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/co2/ice_core_co2.html 

9. http://www.planetforlife.com/gwarm/glob1000.html 

10.https://www.visitcalifornia.com/destination/spotlight-death-valley-national-park 

11.https://en.wikipedia.org/wiki/Sahara 
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CAPITOLUL 8. 
DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI SOCIALĂ 

MODULUL A. 
AUTOCUNOAȘTERE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE 

Cunoașterea de sine este unul dintre principiile psihologiei sociale. Este un termen 

folosit pentru a descrie modul în care o persoană se conceptualizează pe sine. Astfel, 

este strâns legat de conceptul de sine. 

Este important să nu confundați cunoașterea de sine cu conștiința de sine, deoarece 

a doua este mai mult legată de caracter, motive, sentimente, dorințe, în timp ce prima 

este o cunoștință care conține nu numai credințe, trăsături de personalitate, valori, ci 

și caracteristici fizice și cunoașterea faptului că există ca indivizi. 

(https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self-concept/) 

Pentru a ajunge la sinele nostru cognitiv, sunt necesare conștiința de sine și conștiința 

de sine, care sunt două căi diferite de unde puteți avea acces la termenul complex 

numit autocunoaștere. 

Semnificația cunoașterii sinelui nostru este fundamentală, deoarece fiecare acțiune și 

comportament uman se bazează pe sine. Dacă nu ne simțim identitatea personală, 

atunci cum ne așteptăm să ne hrănim personalitatea socială și abilitățile sociale? 

Identitatea socială joacă fără îndoială un rol vital în viața de zi cu zi a oamenilor. 

Comportamentul nostru, limbajul corpului, gesturile și comunicarea noastră în general 

(verbală sau non-verbală) apar la vârste fragede și continuă să ne urmeze viața pentru 

totdeauna. Formăm relații interumane bazate pe abilitățile noastre sociale, care sunt 

legate de autocunoaștere. 

Această chestiune a fost o problemă de cercetare pentru a înțelege modul în care 

funcționează interacțiunea interpersonală și de ce unii oameni sunt interacțiori sociali 

mai buni decât alții. De asemenea, se sugerează că abilitățile sociale pot fi învățate 

sau învățate prin experiențe și practică, fapt care este încurajator, deoarece permite 

oamenilor să faciliteze comunicarea și interacțiunea. 
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Rețelele sociale îi ajută pe oameni să se reunească comunicând și interacționând într- 

un mod rapid și ușor. Avem șansa de a purta o conversație cu oameni din întreaga 

lume și de a cunoaște culturi noi, precum și de a vorbi cu prietenii și familia chiar și 

atunci când nu este o chestiune de distanță. 

Dar, în ciuda comunicării și a mesajelor, există și diferite motive și aspecte în utilizarea 

rețelelor sociale. Ei creează o nouă lume vizuală, în care utilizatorii își creează profiluri, 

își prezintă sinele exact cum doresc, oferind acces la informațiile dorite și conectându- 

se la alți utilizatori. Acest lucru duce la formarea unei noi identități a fiecăruia dintre 

noi. 

Conținutul la care ne expunem în mass-media schimbă modul în care gândim despre 

noi înșine și despre ceilalți. Tinerii sunt extrem de afectați de valorile îmbrățișate de 

mass-media. (https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects- 

personal-identity/) Este un lucru obișnuit faptul că această identitate digitală nu se 

potrivește complet cu cea reală . Utilizatorii de rețele sociale creează și avatează 

adesea și atunci apare problema autenticității. 

În acest moment, conceptul de autenticitate devine aproape o obsesie pentru mulți 

utilizatori de social media. Este important să se clarifice faptul că autenticitatea sau 

identitatea autentică și identitatea digitală nu sunt o situație permanentă sau statică. 

Dimpotrivă, ambele sunt un proces dinamic și continuu. 

Identitatea digitală include afișarea unei atitudini etice și adecvate în timp ce se 

utilizează medii electronice și se primesc informații despre utilizarea mediilor 

electronice. Când vine vorba de crearea și achiziționarea identității digitale, identitățile 

digitale sunt certificări ale utilizatorilor într-o singură privință. Acestea confirmă și 

permit destinatarului să certifice că ați trimis un e-mail cu adevărat. 

La fel ca cărțile de identitate utilizate în viața de zi cu zi, o identitate digitală este de 

asemenea folosită pentru a se prezenta celorlalți. Mai mult, social media permite 

exprimarea identității, explorarea și experimentarea. 

Pericole care pot apărea: 

 Străinii-pericol. Datorită anonimatului lumii internetului există întotdeauna 

pericolul de a fi înșelați de cineva. 
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 Partajarea excesivă a informațiilor și dezvăluirea prea multor detalii personale 

despre viața ta poate duce la rezultate nedorite. 

 Ceea ce postezi te urmărește pentru totdeauna - nu trebuie să uiți niciodată 

asta. 

 Intimidarea cibernetică 

Chiar și cei dintre voi cu cele mai bune intenții, dornici să vă păstreze avatarurile cât 

mai „autentice”, nu pot prezenta întotdeauna întregul spectru al cine sunteți într-un 

context dat - oamenii sunt prea complexi și dinamici pentru asta. 

Conștiința de sine, cheia succesului 

Ce înseamnă a avea conștiință de sine? Este considerat un factor care influențează 

conceptul de sine și un mecanism de monitorizare a lumii noastre interioare. Aceasta 

înseamnă că aveți o introspecție generală a personalității dvs. și se concentrează pe 

modul în care ne observăm pe noi înșine și nu numai pe ceea ce observăm (așa cum 

o face autocunoașterea). 

Mai precis, conștiința de sine este modul în care un individ își cunoaște și înțelege în 

mod conștient propriul caracter, sentimente, motive și dorințe. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Self-awareness) 

Modul în care tehnologia vă afectează abilitățile sociale. 

Este un fapt obișnuit faptul că în zilele noastre adolescenții tind să se scufunde în 

dispozitivele lor tehnologice, ignorând lumea din jurul lor. Cu toții suntem familiarizați 

cu vederea copiilor și adolescenților care își petrec timpul liber în fața computerelor, 

laptopurilor, tabletelor și telefoanelor inteligente. Într-o lume digitală, majoritatea 

comunicării se realizează printr-o tastatură sau un ecran tactil, iar copiii nu mai înțeleg 

elementele de bază ale conversației simple. Rețelele sociale ne pot conecta, dar în 

același timp ne pot izola. 

Pe măsură ce rețelele sociale ne conectează în domeniul digital, creează un deficit 

de abilități sociale la copiii noștri. (http://libertyclassicalacademy.org/technology- 

affects-social-skills/) Cercetările arată că comunicarea față în față este tipul de 
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interacțiune care afectează pozitiv funcția, forma, dimensiunea creierului și ne ajută să 

modificăm cine suntem și cum suntem. 

Efectele secundare ale problemei: 

• Pierderea contactului vizual 

• Pierderea capacității de a vorbi la telefon 

• Conștientizarea spațială și distragerea atenției periculoase 

• Durată de atenție 

Deși există o mulțime de dezavantaje ale utilizării tehnologiei, există două fețe în 

fiecare monedă. Datorită tehnologiei economisim timp, bani și obținem cunoștințe, 

comunicare și ajutor. Adevărul este că, deși unii ar argumenta că abilitățile sociale 

scad în rândul tinerilor, pe măsură ce aprofundăm din ce în ce mai mult în tehnologie, 

în anumite capacități ele cresc. (Https://www.theodysseyonline.com/why-technology- 

isnt-ruining- generația noastră) 

Prin urmare, soluția este utilizarea înțeleaptă a tehnologiei. Aceasta este o chestiune 

de mare importanță, deoarece doar așa tehnologia poate fi mai degrabă un prieten 

decât un dușman. 

Sfaturi pentru o utilizare înțeleaptă a rețelelor sociale: 

• Încercați să eliminați utilizarea tehnologiei în timp ce mâncați, 

studiați sau faceți alte lucruri. 

• Opriți toate dispozitivele electronice cu cel puțin o oră înainte de 

culcare și o oră după trezire. 

• Luați câteva zile libere în timpul săptămânii 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Profesorul îi va ajuta pe elevi să completeze următoarea foaie de lucru pentru a 

conștientiza punctele forte, punctele slabe și cum preferați să cereți ajutor: 
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-Sunt puternic în aceste domenii: 

-Lupt cu: 

-Lucrul meu preferat despre școală este: 

-Cel mai stresant lucru din timpul școlii mele este: 

-Aș dori ajutor pentru: 

-Mă simt confortabil solicit ajutor în următoarele moduri: 

2. Separați-vă în patru grupuri și apoi discutați și scrieți soluții despre o problemă 

zilnică cu care vă puteți confrunta. Apoi împărtășiți ideile dvs. cu celelalte grupuri și 

rezultați într-o decizie comună. 

Fiecare prezentare a echipei ar trebui să dureze aproximativ 10 minute. În timpul 

discuției, asigurați-vă că răspundeți la întrebare, vorbiți pe rând, rămâneți la subiect, 

priviți către vorbitor, faceți cel puțin un comentariu și puneți cel puțin o întrebare. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE 1 NOTES 

PERSONAL AND SOCIAL 

DEVELOPMENT 

A. Self- 

knowledge and social skills 

SLIDE 2 NOTES 

Self-knowledge 

 What am I like? 

Descriping our inner world 

SLIDE 3 NOTE 

Social skills 

SLIDE 4 NOTES 
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Self-awareness, the key to success 

 ''I think self-awareness 

is probably the most important thing 

towards being a champion.'' 

Billie Jean King 

SLIDE 5 NOTES 

How technology affects 

your social skills 

SLIDE 6 NOTES 

How technology affects your social 

skills 

Technology can affect life both 

positively and negatively. 

It is the new radical way of thinking 

and doing common things completely 

differently. 

But there are many dangers hidden 

in the use of technology as well. 

SLIDE 7 NOTES 
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Side effects of the problem 

 Can you name two 

positive and two negative effects of 

the use of technology? 

Do you think the negative effects 

can be improved? 

SLIDE 8 NOTES 

School's and our personal 

responsibility 

So, what is the solution and who is 

responsible for it? 

SLIDE 9 NOTES 
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Let's talk about statistics 

The prevalence rates of technology 

among school children continues to 

climb: 

-Over 90% of teens use the Internet 

(Wong-Lo &Bullock, 2011). 

-Over 80% of teens use a cell phone 

regularly (Bullying Statistics, 2009). 

-Teens between the ages of 13-17 

average 1,742 text messages each 

month (Gurian, n.d.). 

-50% of teens feel they are addicted 

to their mobile devices (CNN, 

Common sense media). 

SLIDE 10 NOTES 

Media time consumed on technology 

devices 

SLIDE 11 NOTES 

Social media and identity 
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SLIDE 12 NOTES 

Social media and identity 

Let's watch the following to gain an 

insight of the subject 

https://bit.ly/2UaEIki 

SLIDE 13 NOTES 

Challenges with Social media 

SLIDE 14 NOTES 

Digital Identity vs Authenticity 

''We now live two lives. There’s the 

real us, the person in a kitchen or a 

bar, who speaks like a human with 

trusted friends, and then there’s what 

I call our avatar. Our avatar looks and 

sounds like us, but it’s not really us. 

It’s the persona we adopt in any sort 

of public sphere, which now includes 

your followers on Twitter and 

Instagram, and thousands of friends 

on Facebook. And bad things go viral, 

so everyone fears any misstep''.(Bill 
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Maher,“New Rules” section of Real 

Time) 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Cunoașterea de sine este: 

a) un termen folosit pentru a descrie modul în care o persoană se 

conceptualizează pe sine. 

b) un termen folosit pentru a descrie modul în care ne conceptualizează alte 

persoane. 

c) un termen folosit pentru a arăta că ne cunoaștem originile, ceea ce ne-a făcut 

ceea ce suntem. 
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d) un termen folosit ca sinonim al auto-admirației. 

2. Cunoașterea de sine este un termen strâns legat de: 

a) admirație de sine 

b) încredere în sine 

c) stima de sine 

d) auto-concept 

3. Pentru a ajunge la sinele cognitiv: 

A. este nevoie de convingerea de sine 

b. este nevoie de siguranță de sine 

c. sunt necesare conștiința de sine și conștiința de sine 

d. este nevoie de o judecată personală 

4. Conștiința de sine este considerată a fi: 

A. un factor care face o persoană narcisistă 

b. un factor care influențează conceptul de sine și monitorizează lumea 

noastră interioară 

c. o atitudine egoistă 

d. un sinonim al autocunoașterii 

5. Conștientizarea de sine: 

A. nu are nimic de-a face cu abilitățile sociale 

b. este doar ideea mea, deci nu îi afectează pe ceilalți 

c. joacă un rol vital în relațiile noastre interpersonale 
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d. este o idee personală inutilă. 

6. Tehnologia afectează abilitățile sociale deoarece: 

a) Ne petrecem timpul liber în fața computerelor, laptopurilor, tabletelor și 

smartphone-urilor în loc să petrecem cu prietenii personal. 

b) Tindem să imităm comportamentele sugerate de emoticoane. 

c) Dacă nimeni nu deține un dispozitiv electronic sau nu folosește internetul, este 

imposibil să comunici. 

d) Utilizatorii nu caută cum să fie social. 

7. Rețele sociale 

a) Ne poate conecta doar 

b) Nu ne poate izola decât 

c) Ambele ne conectează și ne izolează 

d) Niciuna dintre cele de mai sus 

8. Cercetările arată că comunicarea față în față 

a) Este legat de rate ridicate de violență 

b) Ne afectează în mod pozitiv funcția creierului și modifică cine suntem 

c) Este mai dăunător pentru că ești afectat de energia altor persoane. 

d) Este exact același lucru cu comunicarea prin tehnologie 

9. Utilizarea tehnologiei în școală 

a) Nu este necesar, deoarece nu are nicio diferență 

b) Este dăunător și trebuie interzis 
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c) Este un instrument foarte util 

d) Este un lucru perfect și cărțile trebuie înlocuite. 

10. Responsabilitatea școlii este 

a) Promovarea utilizatorilor digitali responsabili și etici 

b) Pentru a înlocui materialul de modă veche cu tehnologie 

c) Școala nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea tehnologiei 

d) Să interzică studenților utilizarea tehnologiei 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Cunoașterea de sine este unul dintre principiile psihologiei. ADEVARAT FALS 

2. Formăm relații interumane bazate pe abilitățile noastre sociale, care sunt 

legate de autocunoaștere. ADEVARAT FALS 

3. Semnificația de a avea cunoașterea sinelui nostru nu are nicio legătură cu 

acțiunile unui om. ADEVARAT FALS 

4. Unele dintre avantajele abilităților sociale sunt relațiile valoroase și fericirea 

crescută. ADEVARAT FALS 

5. Nu există o diferență între conceptul de sine și conștiința de sine. ADEVARAT 

FALS 

6. Într-o lume digitală, majoritatea comunicării se realizează printr-o tastatură sau 

un ecran tactil, iar copiii nu mai înțeleg elementele de bază ale conversației 

simple. ADEVARAT FALS 

7. Rețelele sociale ne pot conecta, dar în același timp ne pot izola. ADEVARAT 

FALS 

8. Cercetările arată că comunicarea față în față este tipul de interacțiune care 

afectează negativ funcția creierului, forma, dimensiunea și nu ne ajută să 

modificăm cine suntem și cum suntem. ADEVARAT FALS 
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9. Tehnologia ne-a afectat abilitățile sociale și ne-a făcut agresivi față de ceilalți. 

ADEVARAT FALS 

10. Responsabilitatea școlii este de a promova utilizarea înțeleaptă a tehnologiei. 

ADEVARAT FALS 

3. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Pentru a ajunge la sinele nostru cognitiv, ... ...................................... .......... 

sunt necesare, care sunt două căi diferite de unde puteți avea acces la termenul 

complex numit autocunoaștere. (conștiință de sine și conștiință de sine) 

2. Semnificația cunoașterii sinelui nostru este fundamentală, deoarece fiecare 

acțiune și comportament uman se bazează ............................ (pe sine) 

3. Conștiința de sine este considerată ca un factor care influențează 

........................ (conceptul de sine) 

4. Conștiința de sine oferă capacitatea de a învăța o lecție de la 

................................ (greșeli și succese) 

5. Prin atingerea conștiinței de sine, cineva va putea reuși în ... ....... (viața 

personală și socială) 

4. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este autocunoașterea? 

Cunoașterea de sine este unul dintre principiile psihologiei sociale. Este un 

termen folosit pentru a descrie modul în care o persoană se conceptualizează pe 

sine. Astfel, este strâns legat de conceptul de sine. 

2. Care sunt diferențele ușoare dintre autocunoaștere și conștiință de sine? 

Cunoașterea de sine este o cunoaștere care conține nu numai credințe, trăsături 

de personalitate, valori, ci și caracteristici fizice și cunoașterea faptului că există 

ca indivizi, în timp ce conștiința de sine este mai mult legată de caracter, motive, 

sentimente, dorințe. 
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3. Care sunt avantajele dezvoltării abilităților sociale? 

- comunicații de calitate 

- relații valoroase 

- eficiență îmbunătățită 

- fericire crescută 

4. Cum putem cultiva conștiința de sine? 

Extinderea vocabularului emoțional vă va ajuta să vă exprimați mai bine. 

Întrebați-vă convingerile. 

Fiți conștienți de propriile gânduri și sentimente. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce este conștiința de 

sine. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Este crucial ca copiii să înțeleagă cum să ajungă la un sine cognitiv, cum să se 

observe și să își cultive conștiința de sine. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 
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5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul AUTOCUNOAȘTEREA ȘI COMPETENȚELE SOCIALE 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• Ce este autocunoașterea. 

• Semnificația abilităților sociale. 

• Ce înseamnă a avea conștiință de sine. 

• Cum își pot îmbogăți conștiința de sine. 

• Importanța de a fi conștient de sine. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  Psihologie, sociologie 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzire: 

Procedură: Copiilor li se va cere să își dea propria perspectivă din citatele postate: 

- „transpirația și sacrificiul sunt egale cu succesul” Charles O. Finley 

- „Calitatea nu vine din întâmplare. Este un produs al intenției ”Charles Luckman 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: prezentare PowerPoint: 

Procedură: După ce a discutat citatele de mai sus, profesorul explică teoria din manual și 

în același timp arată diapozitivele prezentării PowerPoint. În acest fel, în timp ce predau, 

studenții vor trebui să acorde atenție și materialului vizual și nu vor fi distrași. 

Timp de alocat: 20 min. 
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Activitatea a treia: Cum vă puteți cultiva conștientizarea de sine? 

Procedură: La început, timp de cinci minute, profesorul le va cere copiilor să noteze ce 

caracteristici de bază au și cum au observat că le au. Apoi, cereți copiilor să noteze câteva 

obiective pe termen scurt și să țină evidența procesului lor în următoarele câteva luni. Apoi 

creați un calendar comun cu obiective despre clasă pentru anul și fixați-l pe avizier. 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a patra: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile proceduri pentru teme 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. Opțional, puteți sugera 

temele unității pentru mai târziu. 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Self-knowledge_(psychology HYPERLINK 

"https://en.wikipedia.org/wiki/Self-knowledge_(psychology)") 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Self-awareness 

• https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-social-self-the-role-of-the- 

social-situation/ 

• https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self- 

concept/ 

• https://opentextbc.ca/socialpsychology/part/chapter-4/ 

• 

https://pdfs.semanticscholar.org/a864/fbfd34426c98b2832a3c2aa9fbc7df8bb9 

10.pdf 

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027715000256 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Social_skills 

• https://positivepsychologyprogram.com/self- 

concept/?fbclid=IwAR2Ig1dNRlneu6zjGVph0ueveW6- 

wl5SPszEwWwR39ophdnwECTqZV-q6XA#worksheets-self-concept 

• https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html 
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MODULUL B. 

ÎNȚELEGEREA NEVOILOR ȘI INTERESELOR 

CE ESTE PREDAREA PENTRU ÎNȚELEGERE? 

În ciuda faptului că cunoștințele și abilitățile absorb multă îngrijorare și primesc multă 

atenție în sistemul educațional de astăzi, acestea nu garantează înțelegerea. Se 

observă în mod obișnuit că oamenii continuă să dobândească cunoștințe de-a lungul 

vieții, fără a înțelege profund baza și cum să le folosească în mod corespunzător. Dar, 

fără aceste abilități, cunoștințele sunt aproape inutile! Pe termen lung, educația trebuie 

să vizeze utilizarea activă a cunoștințelor și abilităților. Pe scurt, trebuie să predăm 

pentru înțelegere pentru a realiza beneficiile pe termen lung ale educației. 

Ce înseamnă să înțelegi un subiect? Construiți performanțe de înțelegere în jurul său. 

Adevăratul punct de învățare pentru înțelegere ar trebui să fie un angajament real în 

acele spectacole. Cursanții trebuie să petreacă cea mai mare parte a timpului lor cu 

activități care le cer să generalizeze, să găsească noi exemple, să realizeze aplicații 

și să lucreze prin alte performanțe de înțelegere. Și trebuie să facă acest lucru într-un 

mod atent, cu feedback adecvat pentru a-i ajuta să se comporte mai bine. 

Pe scurt, sălile de clasă tipice nu oferă o prezență suficientă angajamentului atent în 

înțelegerea performanțelor. Pentru a obține înțelegerea pe care o dorim, trebuie să 

punem în față înțelegerea. Și asta înseamnă să puneți un angajament atent în 

performanțele de înțelegere din față! 

CUM PUTEM ÎNVĂȚA PENTRU ÎNȚELEGERE? 

 Faceți din învățare un proces pe termen lung, centrat pe gândire. 

 Interesul procedurii de învățare ar trebui să se concentreze asupra gândirii 

ideilor pe care le învață pentru o perioadă extinsă de timp, astfel încât să poată 

învăța drumul în jurul subiectului. 
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 Oferiți o evaluare continuă bogată. 

 Oferta de criterii, feedback și oportunități de reflecție este esențială pentru a 

învăța performanțe de înțelegere bine. În mod tradițional, evaluarea vine la 

sfârșitul unui subiect și se concentrează pe notare și responsabilitate. Acestea 

sunt funcții importante care trebuie onorate în multe contexte. Dar ele nu 

servesc foarte bine nevoile de învățare imediată ale elevilor. Pentru a învăța 

eficient, studenții au nevoie de criterii, feedback și oportunități de reflecție de la 

începutul oricărei secvențe de instrucțiuni (cf. Baron, 1990; Gifford și O'Connor, 

1991; Perrone, 1991b). 

 Sprijiniți învățarea cu reprezentări puternice. 

 Modul în care sunt prezentate informațiile poate influența enorm cât de bine 

acele informații susțin înțelegerea performanțelor. 

 Acordați atenție factorilor de dezvoltare. 

 Procesul de învățare trebuie ajustat în funcție de ceea ce elevii pot sau nu pot 

învăța, în funcție de vârstă și de factorii de dezvoltare în general. 

 Introduceți elevii în disciplină. 

 Predați pentru transfer. 

Ajutarea studenților să facă legăturile pe care altfel s-ar putea să nu le facă și ajutarea 

lor să cultive obiceiurile mentale de conectare (Brown, 1989; Perkins și Salomon, 1988; 

Salomon și Perkins, 1989). 

IMPORTANȚA EMPATIEI 

Ce este empatia? Este acțiunea de a înțelege, de a fi conștient de, de a fi sensibil la, 

și de a experimenta indirect sentimentele, gândurile și experiența altcuiva din trecut 

sau prezent, fără a avea sentimentele, gândurile și experiența comunicate pe deplin 

într-un mod explicit obiectiv. 
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Simpatia și empatia sunt cuvinte strâns legate, împărtășind origini comune și 

circumstanțe similare în care fiecare se aplică. Cu toate acestea, ele nu sunt sinonime. 

Pentru început, simpatia, se poate referi la împărtășirea sau la capacitatea de a 

împărtăși sentimentele altei persoane, în timp ce empatia tinde să fie folosită pentru a 

însemna să-ți imaginezi sau să ai capacitatea de a-ți imagina, simțind că cineva are 

de fapt. 

Ce este învățarea activă. 

Învățarea activă este orice abordare a instruirii în care toți elevii sunt rugați să se 

angajeze în procesul de învățare. Învățarea activă se opune metodelor tradiționale în 

care elevii erau destinatari pasivi de cunoștințe de la un expert. 

Învățarea activă poate lua multe forme și poate fi executată în orice disciplină. În mod 

obișnuit, elevii se angajează în activități mici sau mari centrate pe scriere, vorbire și 

rezolvarea problemelor sau reflectarea. 

Învățarea activă îmbunătățește rezultatele elevilor. 

Beneficiile utilizării unor astfel de activități sunt numeroase, inclusiv abilități de gândire 

critică îmbunătățite, păstrare sporită și transfer de informații noi, motivație sporită, 

abilități interpersonale îmbunătățite și scăderea eșecului cursului (Prince, 2004). 

Ca un exemplu, Studiul Național al Angajamentului Studenților (NSSE) a examinat 

experiențele de implicare a sutelor de mii de studenți din peste 1600 de colegii și 
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universități din 2000. Rezultatele consecvente ale acestor date arată că activele 

practice, integrate și colaborative experiențele de învățare conduc la niveluri ridicate 

de realizare a elevilor și dezvoltare personală (Kuh, O'Donnell și Schneider, 2017). 

În cele din urmă, cercetarea relevă o influență reciprocă între învățarea activă și stările 

emoționale. Învățarea activă poate afecta pozitiv motivația elevilor (Owens, Sadler, 

Barlow și Smith-Walters, 2017) la rândul său, impactul general al motivației moderează 

caracteristicile cheie ale învățării, cum ar fi atenția și consolidarea memoriei 

(Cavenagh, 2016). 

Acum, să încercăm cu totul o activitate. 

Discuțiile rotative ale grupului scaunului: Discuțiile rotative ale grupului scaunului 

încurajează elevii să asculte activ vorbitorii selectați care urmează un model de ghidare 

a discuțiilor la clasă și rezumarea punctelor anterioare. Elevii conduc și stimulează 

discuțiile la clasă în timp ce „rotesc” rolurile, selectând în mod repetat următorul 

vorbitor. 

Pentru a utiliza această strategie eficient, asigurați-vă că elevii aderă la următorul 

model: 

• Când un student dorește să participe, trebuie să ridice mâna. 

• Elevul care vorbește apelează la următorul vorbitor, în mod ideal 

cineva care nu a contribuit încă 

• Elevul care a fost chemat rezumă pe scurt ceea ce a spus studentul 

anterior înainte de a dezvolta ideea în continuare 

Acest proces poate fi repetat pe o varietate de subiecte, cu îndrumarea dvs. de a 

rămâne pe drumul cel bun și de a ajuta elevii blocați. 

Avantajele discuțiilor rotative de grup de scaune nu se limitează doar la vorbitori. Știind 

că pot fi chemați să rezume subiectul anterior, toți elevii sunt angajați în ascultare 

atentă, notând frecvent note și idei pentru a rămâne pe drumul cel bun între spațiile 

dintre vorbire. 

Mai mult decât atât, elevii sunt puși într-un scenariu în care învață din ideile colegilor 

lor, provocând noi considerații de material într-un mod activ și captivant. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Profesorul îi va ajuta pe elevi să aleagă un subiect din subiectul științei și să 

încerce să-l conecteze cu cât mai multe subiecte. 

2. Profesorul îi va îndruma pe elevi să noteze una dintre activitățile lor preferate. 

Apoi selectați toate scopurile într-o casetă. Alegeți de fiecare dată câte o lucrare 

și discutați în clasă despre posibilele motive care îi determină să aleagă această 

activitate. (Elevii vor observa că fiecare persoană legată de personalitatea lor 

acționează diferit). 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE 1 NOTES 

The importance of empathy 

SLIDE 2 NOTES 

What is empathy? 

 "Empathy"was coined in 

1909 by Edward B. Titchener. The 

word's spelling borrows from an 

ancient Greek word, 

empαtheia("passion"). Titchener 

used empathy for the purpose of 

translating a German word and its 

concept of shared 

feeling(Wiktionary) 

SLIDE 3 NOTES 

What is sympathy? 

 The word 

"sympathy"comes from the ancient 

Greek sunpathos, meaning 

"with/together"and "suffering."The 
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word was modified in Late Latin to 

sympathia and then in Middle 

French to sympathie (Wiktionary) 
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SLIDE 4 NOTES 

What's the difference beteween 

sympathy and empathy? 

SLIDE 5 NOTES 

Types of empathy 

SLIDE 6 NOTES 

Why is empathy important? 
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SLIDE 7 NOTES 

How to develop empathetic skills 

Be observant of others 

Use active listening 

Open up 

SLIDE 8 NOTES 

Active Learning 

SLIDE 9 NOTES 

What is active learning? 

Active learning happens when 

students are given time to work with 

the topic by interacting, games, 

activity, drawing, making maps. 

Students are no longer mere 

receivers of information, but they 

work and understand to generate 

knowledge. 
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The role of the teacher shifts to 

being a facilitator. 
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SLIDE 10 NOTES 

What is active learning? 

SLIDE 11 NOTES 

Examples of active learning 

Think-Pair-Share 

Collaborative learning groups 

Student-led review sessions 

Games 

Analysis or reactions to videos 

Student debates 

Mini-research proposals or projects 

Student generated exam questions 

Keeping journals or logs 

SLIDE 12 NOTES 

Why is active learning important? 

Reduces conflict and stress 

Accelerates staff development 

Promotes strategic thinking 
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Prevents problems,save time 

Increases capacity for innovation 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce este predarea pentru înțelegere: 

a) Este un cadru pe care profesorii îl pot folosi pentru a face procesul de 

învățare mai eficient. 

b) Este o metodă pe care elevii o pot folosi pentru a face procesul de învățare 

mai eficient. 

c) Este o aplicație de activitate de învățare utilizată în școli cu un program didactic 

inovator. 
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d) Niciuna dintre cele de mai sus. 

2. Predarea pentru înțelegere este mai bună decât metodele tradiționale, 

deoarece 

a) Este orientat spre profesor. 

b) Se concentrează asupra performanței profesorului în clasă. 

c) Rezultă note mai bune. 

d) Se concentrează pe studenți și eficientizează procedura de învățare. 

3. De ce este importantă predarea pentru înțelegere 

a) Pentru că își propune să obțină note mai bune. 

b) Pentru că îi învață pe elevi cum să asculte. 

c) Pentru că oferă elevilor o înțelegere aprofundată. 

d) Pentru că elevii nu îl întrerup pe profesor 

4. Care sunt unele dintre caracteristicile predării pentru înțelegere? 

a) Activități de învățare, evaluare continuă, jocuri. 

b) Sală de clasă liniștită, cu vorbire puțin 

c) Teste obișnuite pentru îmbunătățirea notelor elevilor. 

d) Întâlniri frecvente cu părinții pentru a-i informa corect. 

5. Învățarea pentru înțelegere este o metodă care 

a) Îi face pe elevi mai timizi din cauza auto-expunerii. 

b) Face învățarea un proces pe termen lung, centrat pe gândire. 

c) Îmbunătățește relația profesor-elev. 
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d) Face învățarea un proces mai solicitant 

6. Educația trebuie să vizeze utilizarea activă a 

a) cunoștințe 

b) aptitudini 

c) cunoștințe și abilități 

d) învățarea pe de rost 

7. Profesorii trebuie să predea pentru înțelegere pentru a realiza 

a) motivul pentru care primesc salarii 

b) recompense pe termen lung ale educației 

c) plăți pe termen scurt ale educației 

d) modul în care elevii lor pot obține un loc de muncă adecvat 

8. Pentru a învăța eficient, studenții au nevoie și de ei 

a) feedback 

b) concurență 

c) cele mai multe teme 

d) fără teme 

9. Profesorii pot preda pentru înțelegere prin 

a) crearea unui mediu competitiv 

b) sprijinirea celor care înțeleg rapid și au potențial 

c) acordând atenție factorilor de dezvoltare 
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d) revizuirea constantă a greșelilor elevilor 

10. Procesele de predare și învățare sunt 

a) legate 

b) contrarii 

c) sinonime 

d) nici una din cele de mai sus 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Oamenii continuă să dobândească cunoștințe de-a lungul vieții fără o 

înțelegere aprofundată și cum să le folosească în mod corespunzător. 

ADEVARAT FALS 

2. Nu orice sistem educațional garantează înțelegere și abilități, ci doar cunoștințe 

stricte. ADEVARAT FALS 

3. Cursanții trebuie să-și petreacă cea mai mare parte a timpului încercând să 

învețe o lecție pe de rost decât să învețe în activități. ADEVARAT FALS 

4. Feedback-ul și oportunitățile de reflecție nu sunt esențiale pentru a învăța 

performanțe de înțelegere bine. ADEVARAT FALS 

5. Procesul de învățare trebuie adaptat la ceea ce elevii pot sau nu pot învăța în 

funcție de vârstă și de factorii de dezvoltare în general. ADEVARAT FALS 

6. Înțelegerea poate fi realizată numai cu disciplină și concentrare. ADEVARAT 

FALS 

7. Se observă în mod obișnuit că oamenii continuă să dobândească cunoștințe 

de-a lungul vieții numai cu o înțelegere aprofundată. ADEVARAT FALS 

8. Educația trebuie să vizeze utilizarea activă a cunoștințelor și abilităților. 

ADEVARAT FALS 

482 
 

 

  



 

9. Profesorii trebuie să predea pentru înțelegere pentru a realiza beneficiile pe 

termen lung ale educației. ADEVARAT FALS 

10. Adevăratul punct de învățare pentru înțelegere ar trebui să fie angajamentul 

pasiv în acele spectacole. ADEVARAT FALS 

3. ENUNȚURI CU FINAL DESCHIS 

1. Pe termen lung, educația trebuie să vizeze utilizarea activă a ......................... 

(cunoștințe) 

2. Pentru a realiza beneficiile pe termen lung ale educației trebuie să 

........................... (predăm pentru înțelegere) 

3. Cursanții trebuie să-și petreacă cea mai mare parte a timpului cu 

......................... (activități) 

4. Modul în care sunt prezentate informațiile poate influența enorm cât de bine 

susțin informațiile .................................. . (înțelegerea performanțelor) 

5. Procesul de învățare trebuie adaptat la ceea ce elevii pot sau nu pot învăța în 

funcție de ... ............................... .................... (vârsta lor și factorii de dezvoltare) 

4. ÎNTREBĂRI CU FINAL DESCHIS 

1. Ce este empatia? 

Acțiunea de a înțelege, de a fi conștient de, de a fi sensibil la, și de a experimenta 

indirect sentimentele, gândurile și experiența altcuiva din trecut sau prezent, fără 

a avea sentimentele, gândurile și experiența comunicate pe deplin într-un mod 

explicit obiectiv; de asemenea, capacitatea acestui lucru. 

2. Ce este simpatia? 

Acțiunea de a înțelege sentimentele altor persoane prin a fi mai puțin sau deloc 

implicat emoțional. 

3. Care este diferența dintre simpatie și empatie? 
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În ceea ce privește empatia, puteți experimenta orice simte cealaltă persoană, 

astfel încât nivelul de înțelegere devine mai personal. Pe de altă parte, atunci 

când simțiți simpatie, sunteți mai puțin sau deloc implicat emoțional pe măsură 

ce înțelegeți suferința celorlalți și îi consolați sau îi liniștiți. 

4. Care sunt tipurile de empatie? 

- Empatie cognitivă 

- Empatie emoțională 

- Empatie compasivă 

5. De ce este importantă empatia? 

Este crucial să încercăm să experimentăm oamenii celorlalți 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce nevoi și interese 

specifice există în era digitală. 

2. Tema modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii de empatie este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi să 

înțeleagă că trebuie să fie activi și să-i accepte pe ceilalți. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în predarea 

prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni foarte 

eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este reglementată 

de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina 

profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu 

care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube: 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 
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3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu cel 

mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul ÎNȚELEGEREA NEVOILOR ȘI INTERESELOR 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• diferența dintre învățare și învățare pentru înțelegere. 

• importanța acestuia. 

• pașii de bază pentru a-l realiza. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • educație 

 • psihologie 

 • studii sociale 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Ce înseamnă să înțelegi ceva? 

Procedură: Predarea pentru înțelegere descrie o nouă abordare a predării tradiționale 

care impune elevilor să gândească, să analizeze, să rezolve probleme și să gândească 

mai profund la ceea ce învață. Discutați subiecte precum: 

-De ce să educi pentru înțelegere? 

-Ce este înțelegerea? 

-Ce ar trebui să fie greu de înțeles? 

-Ce este cunoașterea generativă? 

Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Planificarea unei lecții de unitate 
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Procedură: 

Acum, că ați exersat identificarea elementelor din cadrul Predare pentru înțelegere, 

completați un organizator grafic bazat pe o unitate și o lecție proprie. Folosind formularul 

Planificare o unitate și lecție, urmați acești pași: 

• Alegeți o unitate de studii sociale pe care o predați. 

• Identificați obiectivul pe tot parcursul anului sau linia prin care se va 

raporta unitatea dvs. 

• Veniți cu un subiect generativ care oferă accentul specific acestei 

unități. 

• Enumerați obiectivele unității care susțin subiectul generativ și una sau 

mai multe dintre liniile intermediare. 

• Arătați performanțele de înțelegere pe care le veți cere elevilor în 

fiecare lecție a unității. 

• Arătați activitatea de evaluare continuă pe care o veți include în fiecare 

lecție. 

• Descrieți evaluarea culminantă pe care o veți planifica pentru sfârșitul 

unității. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 15 minute 

Activitatea a treia: Ce ai învățat? 

 Procedură: În această sesiune, ați aflat cum poate fi folosit cadrul de predare pentru 

înțelegere pentru a dezvolta și conecta unități de studii sociale. Examinați diagrama 

dvs. conceptuală inițială, răspunsurile la întrebările de lectură și unitatea pe care 

ați dezvoltat-o. Acum scrieți un rezumat al celor învățate. Asigurați-vă că includeți: 

• Ce ați învățat despre factorii care vă influențează planificarea 

curriculară; 

• Cum ați putea încorpora fiecare element al cadrului Predare pentru 

Înțelegere în practica dvs.; 

• Beneficiile și provocările utilizării cadrului în predarea dvs.; și 

• Modul în care înțelegerea elevilor se poate îmbunătăți pe parcursul 

anului. 

Interacțiune: P-Ss, Ss-P 
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Timp de alocat: 15 minute 

Activitatea a patra: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile proceduri pentru teme 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

• https://www.gse.harvard.edu/news/uk/08/05/what-teaching-understanding 

https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session2/2.TeachingForU 

nderstanding.pdf 

• Bereiter, C. and Scardamalia, M. (1985). Cognitive coping strategies and the 

problem of inert knowledge. In S.S. Chipman, J.W. Segal, and R. Glaser (Eds.), 

Thinking and learning skills, Vol. 2: Current research and open questions (pp. 65-80). 

Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 

• Case, R. (1992). The mind's staircase: Exploring the conceptual underpinnings 

of children's thought and knowledge. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

• Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools 

should teach. New York: Basic Books. 

• Inhelder, B., and Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood 

to adolescence. New York: Basic Books. 

• https://www.diffen.com/difference/Empathy_vs_Sympathy 

• https://en.wiktionary.org/wiki/empathy 

• https://en.wiktionary.org/wiki/sympathy 

• https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ 

• https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy 
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MODULUL C 
DIFERENȚA DINTRE MOTIVAȚIE ȘI MANIPULARE 

Ce este motivația? 

Motivația este cuvântul derivat din cuvântul „motiv” care înseamnă nevoi, dorințe, 

dorințe sau impulsuri în interiorul indivizilor. Este procesul de stimulare a oamenilor la 

acțiuni pentru atingerea obiectivelor. (https://slideplayer.com/slide/8535353/) 

Comportamentul uman este orientat spre scopuri. Motivația provoacă un 

comportament îndreptat spre obiectiv. Prin motivație, nevoile pot fi gestionate și 

abordate în mod intenționat. Acest lucru poate fi înțeles prin înțelegerea ierarhiei 

nevoilor de către manager. Nevoile unui individ servesc ca forță motrice în 

comportamentul uman. Prin urmare, un manager trebuie să înțeleagă „ierarhia 

nevoilor”. Maslow a propus „Modelul ierarhiei nevoilor” în 1932, incluzând cinci 

niveluri diferite de nevoi. 

Tipuri de motivație: 

 Motivație intrinsecă: atunci când decizia de a face ceva se datorează faptului 

că sunteți interesat de el și vă bucurați să îl faceți. Motivele dvs. sunt interne, 
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vin din interiorul dvs. și nu sunteți condus de alte persoane sau de un rezultat 

final sau de un rezultat. 

 Motivație extrinsecă: atunci când decizia de a face ceva se datorează faptului 

că vi se spune că trebuie să o faceți de către altcineva. Motivele dvs. sunt 

externe, cum ar fi nevoia de a atinge un obiectiv, dorința de a obține o 

recompensă sau încercarea de a evita un dezavantaj. 

Importanța motivației: 

Motivația este importantă atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Profesorii motivați îi 

inspiră pe elevi să se concentreze. Și elevii motivați pentru învățare îi inspiră pe 

profesori să predea. 

Motivația este importantă pentru a gestiona timpul eficient. În plus, este important să 

gestionăm cu eficiență provocările, oportunitățile și timpul din viața de zi cu zi pentru a 

continua să progresăm și să atingem obiectivele. Deci, motivația ne ajută să devenim 

productivi și benefici. 

Motivația joacă un rol semnificativ și în viața umană. Dezvoltarea umană continuă 

procesul. Există multe obstacole în viața de zi cu zi a omului. Unele dintre aceste 

obstacole sunt consecințele dezastrelor naturale, iar altele sunt create de o societate 

fără educație și de politici și legi guvernamentale mai puțin practice. Dar când ne oferim 

un mediu motivațional, simțul nostru de scop se activează. 

Ce este manipularea? 

Manipularea este manipularea, controlul sau utilizarea cu pricepere a ceva sau a cuiva. 

Manipularea înseamnă obținerea a ceea ce vrei, ignorând sau afectând dorințele 

altora. Manipulatorii folosesc farmecul, convingerea, convingerea, înșelăciunea și 

direcția greșită. 

Nu este de mirare că mulți oameni nu realizează manipularea sau recunosc 

manipulații. Manipularea psihologică, de exemplu, este considerată ca o influență 

socială care nu este neapărat negativă. Dar este important să reținem că, atunci când 

o influență sau un factor de influență își propune să schimbe percepția cuiva într-un 

mod nejustificat de constrângere, fără a respecta dreptul influențatului de a refuza, 

atunci nu este inofensiv. 
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Trăsături obișnuite ale persoanelor manipulatoare: 

• Oamenii manipulatori, nu au capacitatea de a se apropia de alți 

oameni, drept urmare creează anumite scenarii sau cred că modul 

lor de a gestiona o situație este singura modalitate, deoarece 

înseamnă că nevoile lor sunt satisfăcute și asta este tot ceea ce 

contează. Cu alte cuvinte, tind să ignore ceea ce gândesc sau simt 

alți oameni. 

• Oamenii manipulatori nu au limite. Nevoile lor sunt o prioritate 

pentru ei, deși uneori îi fac rău altor oameni. 

• Un manipulator încearcă să evite responsabilitățile și nu se 

deranjează nici măcar el nu ezită să dea vina pe ceilalți. Doar că 

etica lor nu îi împiedică să refuze responsabilitatea pentru acțiunile 

lor. În cele din urmă, ei pot încerca să vă determine să vă asumați 

responsabilitatea pentru satisfacerea nevoilor lor, fără a lăsa loc 

pentru satisfacerea voastră. 

• Oamenii manipulatori se prădează de sensibilitățile noastre, de 

sensibilitatea emoțională și mai ales de conștiinciozitate. Uneori te 

complimentează pentru bunătatea și bunătatea ta. Dar, în timp, 

laudele acestor calități vor fi reduse la minimum, deoarece sunteți 

folosit în slujba cuiva care nu are grijă de voi. Vor doar să vă profite 

la maximum și să le servească nevoile. 

Armele preferate ale manipulatorilor sunt: vinovăția, plângerea, compararea, minciuna, 

negarea, prefăcerea ignoranței sau a nevinovăției, vina, mita, subminarea, jocurile 

minții, presupunerile, „piciorul în ușă”, inversările, șantajul emoțional, evaziunea, 

uitare, îngrijorare falsă, simpatie, scuze, lingușire și cadouri și favoruri. 

O tehnică obișnuită a manipulatorilor este să folosești vinovăția, să le respingi 

promisiunile, acordurile sau conversațiile sau să începi o ceartă și să te învinovățească 

pentru ceva ce nu ai făcut pentru a obține simpatie și putere. Manipulatorii exprimă 

adesea presupuneri despre intențiile sau convingerile tale și apoi reacționează la ele 

ca și cum ar fi adevărate pentru a-și justifica sentimentele sau acțiunea 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Acest scenariu își propune să îi ajute pe elevi să analizeze un dialog realist între 

mamă și copil. Există multe răspunsuri posibile, comentariile vor varia, astfel încât 

profesorul nu va avea un singur răspuns corect. Ar trebui să-i îndrume pe elevi pentru 

câteva observații bune, cum ar fi următoarele: Copilul anunță la început că are două 

lucruri de spus mamei sale. Mai întâi merge vestea bună și apoi își dezvăluie 

accidentul. El a ales această comandă pentru a o face pe mama sa să reacționeze 

mai puțin supărată, consocindu-i succesul. De asemenea, când James descrie 

incidentul cu mașina, el încearcă să nu se învinovățească deloc. 
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VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE 1 NOTES 

DIFFERENTIATE MOTIVATION AND 

MANIPULATION 

SLIDE 2 NOTES 

What is motivation? 

Willingness of action especially in 

behavior. 

The action of motivating.Something 

which motivates. 

An incentive or reason for doing 

something. 

(Wiktionary) 

SLIDE 3 NOTES 

Maslow's hierarchy of needs 

 Read from the Textbook 

about the importance of motivation 

and discuss it based on Maslow’s 

Hierarchy Needs Pyramid. 
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SLIDE 4 NOTES 

Types of motivation 

SLIDE 5 NOTES 

Ways to boost motivation 

Achievement and completion 

Acknowledgement and recognition 

Helping others 

Being creative 

Quality direction 

Clear goals 

Attention and being liked 

Challenges 

SLIDE 6 NOTES 

Why is motivation important? 

SLIDE 7 NOTES 

What is manipulation 

SLIDE 8 NOTES 
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What is manipulation 

To treat or operate with or as if with 

the hands or by mechanical means 

especially in a skillful manner. 

To manage or utilize skillfully.To 

control or play upon by artful, unfair, 

or insidious means especially to one's 

own advantage. 

To change by artful or unfair means 

so as to serve one's purpose 

( Definitions by Merriam-Webster) 

SLIDE 9 NOTES 

Types og manipulation 

 Relationship manipulation 

Psychological manipulation 

Religious manipulation 

Business manipulation 

Mental manipulation 

SLIDE 10 NOTES 
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Quotes for manipulation 

SLIDE 11 NOTES 

Traits of manipulative people 

Does any manipulative person come 

to your mind 

What are some basic traits you 

notice on that person? 

SLIDE 12 NOTES 

Basic differences between motivation 

and manipulation 

SLIDE 13 NOTES 

Motivation vs manipulation 

SLIDE 14 NOTES 
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How to recognize manipulators? 

SLIDE 15 NOTES 

Common tactics of manipulators 

Bullying and threats 

Pleading,begging and repeating 

something until you wear down 

Guilt trippingEmpty promises 

Lying, either by omission or 

commission 

Personal attacks, criticism 

(Leslie Vernick.com) 

SLIDE 16 NOTES 

How to handle manipulators 

 What do you think are the 

ways to protect ourselves from being 

manipulated by others? 
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VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Motivația și manipularea diferă în 

a) nu diferă deloc 

b) sensul lor metaforic 

c) numai în etimologia lor 

d) în multe puncte, în special în ceea ce privește motivele lor 
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2. Manipularea este 

a) un act mai bun decât motivația 

b) un act mai rău decât motivația 

c) un act bun în funcție de circumstanțe 

d) un act simpl la motivare 

3. Motivația este un act 

a) alimentat de mândrie și cu dragoste 

b) alimentat de mândrie 

c) alimentat cu dragoste 

d) nici una din cele de mai sus 

4. Puteți gestiona manipulatorii prin 

a) cunoașterea drepturilor tale fundamentale 

b) făcându-i prieteni 

c) mergând cu fluxul lor 

d) lăsându-i să obțină ceea ce vor 

5. Manipulatorii încearcă să te sperie, astfel încât tu 

a) să îți sacrifici nevoile 

b) să te obișnuiești 

c) să te temi 

d) să îi sperii înapoi 
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6. Când vă păstrați distanța 

a) vă puteți ocupa de manipulatori 

b) puteți evita întâlnirea cu ei 

c) deveniți singur 

d) este singura modalitate de a fi în siguranță 

7. Folosește timp pentru avantajul tău 

a) pentru a gestiona propria strategie 

b) pentru că timpul face ca totul să dispară 

c) să te gândești înainte să răspunzi 

d) să te grăbești mereu 

8. Pentru a gestiona manipulatorii puteți pune accentul pe aceștia prin 

a) nevorbind 

b) spunând lucruri rele pentru ei 

c) prin declanșarea unui conflict 

d) punând întrebări de sondare 

9. Motivația duce la 

a) mare conducere 

b) conducerea rea 

c) subestimare pentru noi înșine 

d) supraevaluarea pentru noi înșine 
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10. „Puteți face orice v-ați gândit” este un exemplu de 

a) comportament toxic 

b) minciună pentru a-i face pe alții ca tine 

c) motivație 

d) manipulare 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. Manipularea diferă mult de motivație în multe puncte. ADEVARAT FALS 

2. Motivației îi pasă de muncă și de persoană. ADEVARAT FALS 

3. Motivația devalorizează oamenii. ADEVARAT FALS 

4. O tehnică obișnuită a manipulatorilor este folosirea vinovăției. ADEVARAT 

FALS 

5. Motivația vizează conducerea malefică. ADEVARAT FALS 

6. O atitudine „da, poți” este manipulare. ADEVARAT FALS 

7. „Cred că ești leneș” este un exemplu de sprijin prin negativitate. ADEVARAT 

FALS 

8. „Știu că ești liber. Fă-o azi ”este un exemplu de motivație. ADEVARAT FALS 

9. Critismul este o tactică obișnuită pentru un manipulator. ADEVARAT FALS 

10. Sprijinul prin pozitivitate este o modalitate folosită de manipulatori pentru a 

vă face să le credeți. ADEVARAT FALS 

3. ENUNȚURI CU FINAL DESCHIS 

1. Manipularea diferă mult de motivație în .................................. (multe puncte) 

2. Îi pasă de muncă și de persoană: ... ............................... (Motivație) 

3. Conducerea malefică se referă la ..................................... (manipulare) 
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4. Împuternicește și valorifică oamenii: ... ......................... (motivație) 

5. Manipulatorii exprimă adesea presupuneri cu privire la intențiile sau 

convingerile tale și apoi reacționează la ele ca și cum ar fi .......................... (ar fi 

adevărate) 

4. ÎNTREBĂRI CU FINAL DESCHIS 

1. Numiți câteva diferențe între manipulare și motivație 

- Manipularea îi pasă de muncă în timp ce motivației îi pasă de muncă și de 

persoană. 

- Manipularea favorizează resentimentele, în timp ce motivația favorizează 

loialitatea 

- Manipularea controlează oamenii în timp ce motivația îi împuternicește pe 

oameni 

2. Care sunt trei moduri de a manipula manipulatorii? 

- Cunoaște-ți drepturile fundamentale ale omului. 

-Păstrează-ți Distanța. 

- Evitați personalizarea sau vina sigură. 

3. Care sunt cele trei tactici comune ale manipulatorilor? 

- Minciuna 

- Promisiuni deșarte 

- Critism 

4. Care sunt cele trei acte de comportament comune pe care le fac motivatorii? 

- Suport prin pozitivitate 

- Ajută-te să fii cea mai bună versiune a ta 

- „Da, poți” atitudine 
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5. Cine poate fi manipulator sau motivator pentru cineva? 

- Un parinte 

- Un prieten 

- Un profesor 
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SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui modul este ca elevii să înțeleagă care este diferența 

dintre motivație și manipulare. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să dea 

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea noțiunii „manipulare” este vitală și în termeni generali: îi face pe elevi 

să înțeleagă că trebuie să fie activi și să-i accepte pe ceilalți. 

4. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu toate 

acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii electronice a 

modulului. 

5. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare non-standard în 

predarea prezentului modul. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot fi: 

A. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 ... 10 

minute fiecare. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivul 2 este menționat pentru discuții scurte, iar rezumatul discuției și 

răspunsul scurt corect la diapozitivul respectiv se află pe diapozitivul următor: nr. 3. 

3. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun pe deplin; și, prin 

urmare, combinația predării frontale folosind versiunea electronică poate deveni 

foarte eficientă. 

4. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de animație 

personalizat și simplu, în care sincronizarea secvenței diapozitivelor este 

reglementată de profesori. pregătirea diapozitivelor de animație orientate pe teme 

este sarcina profesorului, care trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) 

adecvat și simplu care trebuie prezentat. 

5. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și următoarele 

prezentări YouTube 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea acoperă 

întregul material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale profesorului, 

desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil este o notă A- 

2. Sarcinile de pe smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în locul 

temelor menționate în manual). 
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3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca suport 

pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de clasă de mai 

jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în anexă. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu 

contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl vor urma cu 

cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi evaluate 

doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile bune pot fi 

formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul DIFERENȚA DINTRE MOTIVAȚIE ȘI MANIPULARE 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea explica: 

• ce este „motivația”; 

• ce este manipularea 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • psihologie 

 • sociologie 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Cereți copiilor să scrie câteva diferențe principale între motivație și manipulare. Apoi, toți 

împreună citiți din manual textul corespunzător și discutați propunerile. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Creați un profil manipulativ. 

Procedură: 

Pe baza experienței dvs. descrieți principalele trăsături pe care le are o persoană 

manipulatoare. Și gândește-te la modalități prin care ai putea evita să fii manipulat. 

Apoi citiți partea aferentă a manualului 

Interacțiune: P-S, S-S 
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Timpul de alocat este de 20 de minute 

Activitatea a treia: Colțuri 

Procedură: 

Citiți temele 1 (Scenariul 1) 

Comentează conversația temelor de mai sus, ținând cont de ceea ce ai discutat înainte. 

Interacțiune: P-Ss, Ss-P 

Timp de alocat: 10 minute 

Activitatea a patra: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile proceduri pentru teme 

Procedură: 

Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

OBSERVAȚIE. 

Planul propus se referă la predarea clasică, frontală. Dacă profesorul dorește să 

folosească metode de predare non-clasice, inovatoare, cum ar fi prelegerile elevilor, 

dezbaterile în grup sau brainstorming, planul clasei trebuie ajustat în consecință. Dacă 

profesorul dorește acest lucru, este, de asemenea, posibil să extindeți modulul în două 

clase. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

•https://slideplayer.com/slide/8535353/ 

• https://www.toolshero.com/psychology/theories-of-motivation/hierarchy-of-needs- 

maslow/ 

•https://www.hpaconsultant.com/blogs/human-resources/motivation/ 

•Gibson, F.K. & Teasley, C.E. (1973). The Humanistic Model of Organizational 

Motivation: A Review of Research Support. Public Administration Review 33, no. 1 

(February 1973): 89-96. 

•https://www.merriam-webster.com/dictionary/manipulate 

•https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manipulation 

•https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation 

•https://www.youtube.com/watch?v=CTf8wTxyigk 

•https://leslievernick.com/ 

•Maslow, A. H. (2013). A theory of human motivation. Start Publishing LLC. 

glassofelephant.com/2018/07/22/lets-talk-motivation-or-manipulation/ 
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ANEXA 1 

Responsabilitate socială CSR (Corporate - Citizens’-Community) 

În prima jumătate clasică a secolului trecut, principala și singura sarcină pentru o 

companie a fost obținerea unui profit. (Milton Friedman a spus: „Maximizarea profitului 

este singurul scop al corporației”) Deși a fost dezbătută, regula respectivă a domnit 

mult timp. Este adevărat, alții, precum autorul diagramei Maslow, au formulat și alte 

sarcini pentru o corporație: 

Scopul corporației (ROI = Return on Investment) 

Totuși, intrările precum „satisfacția clienților” sau „satisfacția angajaților” sau „structura 

inovației” aparțin în continuare problemelor corporative „interne”. 

Primul impuls de a transforma „exteriorul”, adică de a considera că o corporație poate 

avea alte responsabilități în afară de maximizarea profitului; să considerăm că o 

corporație nu funcționează în vid, ci în mijlocul unei societăți mai mici sau mai mari - 

adică corporația și comunitatea se amestecă inevitabil, se influențează reciproc - a 

venit pe vremea când ecologii au început să se îngrijoreze de poluarea mediului . A 

fost unul dintre principalele numere ale cărții de renume mondial „Limite la creștere” 

de Donella H. Meadows, publicată în 1972. În cartea lor, autorii au analizat tendințele 
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globale în energie, în alimentație, în diferite minerale și materiale - și, de asemenea, 

în ceea ce privește poluarea mediului. 

Aceasta a fost una dintre cele mai importante și influențante cărți din a doua jumătate 

a secolului trecut din lume și a început să privească și corporațiile dincolo de limitele 

lor fizice. În curând, oamenii de știință au fost de acord că o companie (în engleza 

americană: o corporație) trebuie să aibă și alte responsabilități dincolo de problemele 

pur economice, adică maximizarea profitului. Oamenii de știință au ajuns la părerea 

consensului că, în general, o companie ar trebui să aibă patru responsabilități 

generale. 

Cele patru responsabilități ale unei corporații (companii) 

Așa cum este obișnuit în lumea științifică, oamenii de știință au început să definească 

ce ar putea însemna responsabilitatea și să satisfacă ce. S-a convenit dinainte, că 

responsabilitatea de bază care stau la baza este maximizarea profitului 

(„responsabilități economice”) și, în curând, un acord cu privire la conținutul celorlalte 

trei. 
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Pe măsură ce oamenii de știință au ajuns la o opinie de consens, practicile, conținutul, 

abordările și procedurile au început să fie similare în întreaga lume. Uniformizarea 

abordării și a conținutului înseamnă standardizare și organizația internațională pentru 

care a început activitățile sale de uniformizare. ISO (Organizația Internațională de 

Standardizare) a propus în curând un standard internațional pentru CSR 

(Responsabilitate Socială Corporativă) și la sfârșit și după o lungă muncă pregătitoare, 

a apărut standardul internațional ISO26000: 2010. 

Când apare un standard internațional, țările decid dacă adaptează standardul ISO dat. 

Dacă da, devine și un standard național. ISO26000: 2010 (pe scurt: ISO26000) a fost 

adoptat în peste 100 de țări din lume până acum. Asta înseamnă că marea majoritate 

a unităților economiei mondiale sunt de acord acum cu privire la principiile sale. 

Există multe standarde internaționale. Deoarece conținutul este cunoscut și adoptat 

din Alaska până în Noua Zeelandă, toate companiile știu ce înseamnă „compania 

noastră asigură calitatea conform standardului ISO9000”. Pentru a demonstra acest 

lucru, există companii de servicii care au dreptul (acreditate) să auditeze compania și 

să semneze, „da, respectă regulile ISO9000”. În consecință, este posibil să se auditeze 

o companie în conformitate cu standardul internațional. Practic, toate marile companii 

din lume au adoptat acel standard, adică conceptul, abordarea și conținutul său. 

Conformitatea activităților lor este controlată în mod regulat de către auditori; care la 

rândul lor trebuie să se antreneze în mod regulat în noile versiuni ale standardului 

internațional ales. Fără astfel de cursuri regulate, auditorul își pierde autoritatea de a 

efectua audituri. 

515 
 

 
  



 

Un certificat despre instruirea unui auditor în domeniul securității informațiilor 

(Standard ISO ISO27000) 

În standardul internațional CSR, cerințele economice și legale erau evidente. Absolut 

noi sunt responsabilitățile etice și responsabilitățile filantropice, care îndreaptă în mod 

clar atenția companiei (corporației) către lumea exterioară: indică în mod clar că 

„profitul cu orice preț” nu este valabil pentru o companie decentă și responsabilă, 

deoarece există alte responsabilitățile pe care trebuie să le îndeplinească și o 

corporație. Deci, celebra zicală „totul este corect în dragoste și război” (și în lupta 

pentru profit) nu se menține. 

Etică 

Etica este un aspect interesant. Etica urmărește rezolvarea problemelor moralei 

umane prin definirea unor concepte precum binele și răul, binele și răul, virtutea și 

viciu, justiția și crima (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics) Este adevărat că „etica 

umană ”Există și este valabil pentru întreaga omenire, dar de fapt, regulile etice sunt 

stabilite de comunitatea dată. Prin urmare, este posibil ca ceea ce este etic într-o 

comunitate să nu fie etic într-o altă comunitate. (În societatea canibalilor, mâncarea 

oamenilor era o acțiune normală; etică). Întrucât mai devreme, în timpurile străvechi, 

în cultura ebraică și greacă, etica avea o origine divină, deci etica era considerată de 

o valoare mai mare și copleșitoare decât sistemul legal. (În Antigona lui Sofocle, în 

ciuda ordinii regelui (= legea), Antigona își îngropă brodherul pentru că „este ordinea 

etică a zeilor” - chiar dacă a fost condamnată la moarte pentru acțiunea ei.) 

Nu există nici o lege pentru etică, dar codul de etică se aplică în multe comunități. 

Codul de etică 

În majoritatea cazurilor, nu există o regulă scrisă pentru etică. Este „simțit”, este 

„înțeles”, dar nu sunt scrise reguli. (Uneori, cărțile numite „Codul de conduită în 

societate” apar pe rafturile librăriilor. Sunt diferite de etică, dar tot aici se face referire 

la o mulțime de lucruri.) 
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Deoarece nu există nicio lege care să reglementeze etica, comportamentul etic nu 

poate fi aplicat. Singura forță este opinia societății - dar uneori este o forță mai 

puternică decât legea, în special în societățile mai mici. 

Puterea etică asupra unui sistem juridic a fost discutată de mulți filozofi. În special, 

Immanuel Cant, celebrul filosof german (1724-1804) a numit regulile etice drept 

„imperativ categorial” - adică. o ordine etică mai puternică decât orice altceva. 

Aspectul etic este valabil pentru toate RSI: pentru cetățeni, pentru companii și, de 

asemenea, pentru responsabilitatea socială comunitară. Din păcate, regulile etice nu 

sunt aplicabile și, în unele opinii, acesta este motivul pentru care sunt mai puternice. 

(Se spune că pentru regulile etice, onestitatea și opinia comunității sunt forțele de 

Etica este construită în mod obișnuit după cum urmează: 

1. Cetățeanul / Compania / Comunitatea își fixează valorile; 

2. Pe baza valorii, sunt stabilite principiile; 

3. Pe baza principiilor, practica le urmează. 

Adică, secvența: VALORI ETICE> PRINCIPII ETICE> PRACTICĂ ETICĂ 

Este important să rețineți că este posibil să învățați etica, dar imposibil de predat. 

„Învățați” este posibil doar prin eșantion; copiii învață ceea ce este ritualic, urmărind 

pur și simplu cum se comportă familia și comunitatea mai mare. Prin urmare, unii copii 

cred că este „etic” (este normal) să blestem, în timp ce alți copii nici măcar nu înțeleg 

ce spune celălalt copil. 

Una dintre cele mai mari cărți despre etică este Biblia; în special Vechiul Testament. 

De asemenea, subliniază că etica este dată de Dumnezeu și, prin urmare, este 

superioară legii. O problemă foarte specială a eticii este așa-numita „teodicea”, adică 

„moralitatea, dreptatea lui Dumnezeu”: dacă Dumnezeu este bun, de la cine sunt 

problemele din lume ... ?! Unul dintre maretii tuturor cizmelor din Vechiul Testament 

despre etică (și teodicea) este „Cartea lui Iov” (Hiob). Citim acolo că există două 

„ordine” în lume: ordinea fizică și ordinea etică și, în timp ce ordinea fizică este „în 

ordine”, ordinea etică este cu mult în urmă. Se afirmă că omenirea are oportunități 

aproape nelimitate în ceea ce privește știința și tehnologia, dar realitatea etică este 

mult în urmă. Ca și cum Cartea Iovului este despre sau zile, despre Era digitală ... Din 
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moment ce lumea virtuală a Internetului, realitatea virtuală îi face pe oameni „anonimi”, 

aceasta face ca etica și morala să fie mult mai slabe. (Putem „discuta” cu ceilalți chiar 

și goi sau în timp ce mâncăm, ceea ce nu am face niciodată în realitate.) Deci, unul 

dintre pericolele pe care le pune Digital Era este de a pierde etica și moralitatea. 

Ilya Repin: Iov și prietenii săi 

Filantropie 

Per definonem, filantropia înseamnă dragostea umanității. O definiție modernă 

convențională este „inițiativele private, pentru binele public, concentrându-se pe 

calitatea vieții”, care combină o tradiție umanistă originală cu un aspect științific social 

dezvoltat în secolul al XX-lea. Definiția servește, de asemenea, pentru a contrasta 

filantropia cu eforturile de afaceri, care sunt inițiative private pentru binele privat, de 

exemplu, concentrându-se pe câștigul material și cu eforturile guvernamentale, care 

sunt inițiative publice în folosul publicului, de exemplu, concentrându-se pe furnizarea 

de servicii publice. O persoană care practică filantropia este numită filantrop. 

Filantropia are caracteristici distinctive distincte de caritate; nu toată caritatea este 

filantropie sau invers, deși există un grad recunoscut de suprapunere în practică. O 

diferență citată în mod obișnuit este că caritatea își propune să ușureze durerea unei 

anumite probleme sociale, în timp ce filantropia încearcă să abordeze cauza principală 

a problemei - diferența dintre darul proverbial al unui pește pentru o persoană 

flămândă, față de învățarea lor cum să pescuiască. . 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy) 
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Caritate Practica carității înseamnă acordarea voluntară de ajutor celor care au nevoie, 

ca act umanitar. (https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_(practic)) 

Filantropia și caritatea sunt și mai mult în contradicție cu abordarea inițială a „profitului 

cu orice preț”: în timp ce etica nu scade neapărat profitul, filantropia și caritatea chiar 

o fac. Totuși, este un semn clar că corporația (și, de asemenea, cetățeanul sau 

comunitatea) realizează: nu trăiesc în vid și au responsabilitatea pentru lumea 

înconjurătoare. Este important de știut: filantropia sau caritatea nu sunt niciodată o 

acțiune obligatorie. Cel care ca, ajută; cel care nu poate - nu. Fără descrieri, fără reguli, 

fără așteptări, fără acțiuni obligatorii. Foarte des, filantropul sau persoana / corporația 

/ comunitatea caritabilă urmează zicala latină: „Hodeas mihi, cras tibi”. Adică, ceea ce 

mi se întâmplă astăzi, vi se poate întâmpla mâine, sau invers: în ce nevoie aveți astăzi, 

eu pot cădea în nevoie similară mâine. ” Prin urmare, CSR este un semn real al 

responsabilității etice și umanitare pentru a ajuta pe cei în nevoie. Și chiar dacă a fost 

creat ca o acțiune pentru corporații, merge și pentru cetățeni și, de asemenea, pentru 

comunități - mai mici sau mai mari. 
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ANEXA 1 - 

CSR 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 
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ANEXA 1 

CSR 

VERSIUNE SMARTPHONE 

REMARCI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu răspunsuri multiple, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRATE - FALSE: 

doar opțiunea marcată este corectă. Întrebările se bazează pe întrebările de control 

date în manual. 

2. Pentru propoziții și întrebări deschise, alte răspunsuri formulate diferit pot fi, de 

asemenea, corecte; profesorul va decide dacă acceptă sau nu. Deci, în timp ce 

întrebările cu alegeri multiple și propozițiile ADEVĂRATE - FALSE pot fi evaluate 

automat, sarcinile deschise necesită evaluarea profesorului. 

3. Toate întrebările și sarcinile pot fi rezolvate pe baza manualului. 

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com în anexă. 

MATERIALE SMARTPHONE 

1.ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE RĂSPUNS 

1. Ce a fost inițial CSR? 

A. Chirurg șef obișnuit. 

b. Aprovizionare regională conceptuală. 

c. Responsabilitatea socială a întreprinderilor. 

d. Suplimentul regulat din Ciad. 
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e. Suport pentru reactoare chinezești. 

2. Care a fost considerat inițial singurul scop al unei corporații? 

A. Produceți pâine. 

b. Oferiți locuri de muncă lucrătorilor. 

c. Reparați avioanele. 

d. Produce profit cu orice preț. 

e. Dă donații. 

3. De ce corporațiile au început să privească dincolo de propriile porți? 

A. Pentru că oamenii au venit prin ei. 

b. deoarece poluarea a depășit limitele companiei. 

c. pentru că a intrat un potop. 

d. pentru că un furrican a lovit porțile. 

e. deoarece mașinile au parcat acolo. 

4. Ce alte responsabilități au fost identificate în CSR? 

A. nu au fost identificate alte responsabilități. 

b. siguranta muncii, nimic mai mult. 

c. plătind salarii mai mari muncitorilor. 

d. minimizarea profitului. 

e. responsabilități juridice, etice și filantropice. 

5. Ce este ISO? 
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A. Organizația internațională de standardizare. 

b. Indianul vede oportunitatea. 

c. Originea internațională a alimentelor. 

d. Ocuparea standard internă. 

e. nu există acronim precum ISO. 

6. Care sunt responsabilitățile legale ale unei companii? 

A. pentru a face cât mai mult profit. 

b. să aibă mulți avocați. 

c. să se supună și să respecte reglementările legale. 

d. să scrie o mulțime de cărți. 

e. Nu există responsabilități legale pentru o companie. 

7. Care sunt responsabilitățile etice ale unui cetățean? 

A. să lucreze pentru mai mulți bani. 

b. să lucrezi pentru mai puțini bani. 

c. să muncească fără bani. 

d. să respecte regulile etice ale societății. 

e. nu există responsabilități etice pentru cetățeni. 

8. Ce este etica? 

A. reguli de comportament bun și corect în societate. 

b. regulile meciului de fotbal. 

c. reguli de reparare a aeronavelor. 

527 
 

 

  



 

d. reguli de plată a facturii în magazin. 

e. reguli pentru coacerea pâinii. 

9. Ce este filantropia? 

A. este o nouă ramură a antropologiei. 

b. este vorba despre modul de lucru. 

c. este regulile baschetului. 

d. este regulile de comportament în școală. 

e. este o donație voluntară și ajutor celor care au nevoie. 

10. Ce este donația? 

A. ajutor voluntar celor care au nevoie. 

b. este regulile dintre națiuni. 

c. este cum să gătești gogoși. 

d. este să iei bani de la cei care au. 

e. este o regulă a tumbului. 

2. ENUNȚURI DE TIPUL ADEVĂRAT / FALS 

1. CSR a fost inițial pentru echipele de fotbal. ADEVARAT FALS 

2. Corporațiile nu au trebuit niciodată să producă profit. ADEVARAT FALS 

3. Influența unei companii depășește cu mult limitele sale. ADEVARAT FALS 

4. O companie este responsabilă mai mult decât să producă profit cu orice preț. 

ADEVARAT FALS 

5. CSR a fost dezvoltat pentru prima dată pentru companii. ADEVARAT FALS 

6. RSI nu poate fi extins la cetățeni. ADEVARAT FALS 
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7. RSI poate fi înțeles și pentru comunități. ADEVARAT FALS 

8. Etica nu este o problemă pentru companii. ADEVARAT FALS 

9. Filantropia poate fi înțeleasă și pentru cetățeni și pentru cocieti. ADEVARAT 

FALS 

10. RSI nu este doar pentru companii, ci și pentru cetățeni și comunități. 

ADEVARAT FALS 

3. ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este CSR? (Inițial, Responsabilitatea socială corporativă.) 

2. Există un standard internațional pentru CSR? (Da, ISO26000) 

3. Ce este etica? (Reguli într-o societate despre ceea ce este considerat drept 

sau greșit) 

4. Ce este regulile superioare, etice sau legale? (Etic) 

5. Ce este filantrofia? (ajutor voluntar pentru cei care au nevoie) 

4. ENUNȚURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Corporațiile sunt responsabile nu numai pentru…. (profit) 

2. Cetățenii trebuie să facă tot posibilul pentru a găsi un loc de muncă în ordine 

... (pentru a-și acoperi propriile cheltuieli plus cele ale copiilor) 

3. Donațiile sunt necesare pentru că…. (sunt oameni care au nevoie) 

4. Donația este posibilă numai dacă…. (donatorul își poate permite) 

5. Regulamentele legale sunt întotdeauna scrise, dar etice ... (de obicei nu: sunt 

așteptările societății.) 
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ANEXA 1 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Ținta principală a acestui apendice este ca elevii să înțeleagă ce este CSR. 

2. Te ma modulului pare mai degrabă teoretică; este important ca profesorul să 

dea întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Conceptul de CSR este de regulă generală de comportament; nu numai 

pentru companii, ci și pentru cetățeni și comunități. Elevii ar trebui să înțeleagă 

pe deplin ce este responsabilitatea etică și de ce este în pericol în era digitală. 

4. Înțelegerea noțiunii „etică” și „filantrofie” sunt, de asemenea, termeni generali: 

este important ca elevii să înțeleagă că trebuie să fie activi și energici și pentru 

acele două responsabilități. 

5. Materialele manuale și TSM ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea versiunii 

electronice a anexei. 

6. Profesorii sunt încurajați să folosească metode inovatoare nestandardizate 

în predarea materialului prezent. La alegerea profesorilor, astfel de metode pot 

fi: 

6.1. Prelegeri mici prezentate de elevi. Conferințele mici pot avea aproximativ 5 

... 10 minute fiecare. 

Următoarele teme sunt propuse pentru minilectura elevului: 

A. Ce este CSR? De ce este important? 
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b. De ce RSI poate fi înțeleasă și pentru cetățeni? Dați exemple de acțiuni ale 

persoanelor în urma CSR. 

c. Ce este etica? De ce este important într-o societate? 

d. Descrieți acțiunile și scopul donațiilor. Explicați utilizarea lor. 

6.2. Dezbateri sau asaltul creierului asupra unor concepte 

Următoarele teme sunt propuse pentru dezbateri sau brain storming: 

A. De ce etica este considerată superioară legii? 

b. Este bine sau nu să fii caritabil? 

c. Societatea noastră respectă regulile CSR? Cum? 

Dacă profesorul decide să facă brainstorming, elevii ar trebui să fie pregătiți cu 

privire la reguli și procedură în timpul brainstorming-ului. Pentru asistență, 

consultați https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing- 

content-brainstorming-sessions.htm. 

Pentru idei de predare inovatoare, consultați https://www.edsys.in/16- 

innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a apendicelui este în pptx. 

2. Diapozitivele sunt mai degrabă teoretice; profesorul trebuie să vorbească 

despre ele și să explice ce arată. Diapozitivele nr. 11, 13 și 14 pot fi utilizate 

pentru brainstorming. 

531 
 
 

  



 

3. Versiunea electronică poate conține, de asemenea, un instrument de 

animație personalizat, simplu, pregătit și de profesor, în care sincronizarea 

secvenței diapozitivelor este reglementată de profesori. pregătirea 

diapozitivelor de animație orientate pe teme este sarcina profesorului, care 

trebuie, de asemenea, să aleagă ideea (conceptul) adecvat și simplu care 

trebuie prezentat. 

4. Dacă se angajează la predare asistată de TIC, profesorii pot folosi și 

următoarele prezentări de pe YouTube: 

h. https://www.youtube.com/watch?v=E0NkGtNU_9w (CSR, 10’57 ”) 

eu. https://www.youtube.com/watch?v=MiIv5u59qPs (CSR, 2’29 ”) 

j. https://www.youtube.com/watch?v=xIyDmPNDDSg (CSR și etică, 4’54 ”) 

k. https://www.youtube.com/watch?v=WcR-V3vdhG8 (CSR în Coca Cola; 3’09 

”) 

l. https://www.youtube.com/watch?v=1WG20YAef6Q (Caritate și Maica Tereza; 

3’49 ”) 

Pentru utilizarea materialelor YouTube, este necesară o conexiune rapidă la 

internet. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, piese deschise etc.) Acestea 

acoperă întregul material al anexei. Evaluarea depinde de regulile școlii și ale 

profesorului, desigur, dar sugerăm cel puțin 25 de răspunsuri bune din 30 posibil 

este o notă A- 
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2. Sarcinile smartphone-ului pot înlocui temele. 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca temă, ca concurs sau ca 

suport pentru munca la clasă. Dacă este utilizat în lucrările de clasă, planul de 

clasă de mai jos trebuie ajustat în consecință. 

4. Profesorul este liber să creeze orice cantitate de sarcini suplimentare pentru 

utilizarea smartphone-ului. 

5. Alte posibilități ale SOCRATIVE sunt descrise în Anexa SOCRATIVE. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze extensiv versiunea pentru smartphone. 

Experiența arată că interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și 

simplu contraproductivă; iar dacă profesorul folosește smartphone-ul, elevii îl 

vor urma cu cel mai mare entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările deschise și propozițiile deschise pot fi 

evaluate doar de teracher. Soluțiile sugerate sunt doar un eșantion; răspunsurile 

bune pot fi formulate și în alte cuvinte. 
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PLAN DE LECȚIE 

PARTEA I 

Algoritmul introductiv 

Clasa 6-8 

Titlul TEHNOLOGIE DIGITALĂ 

Timp 45 min 

Obiective Până la sfârșitul lecției, elevii vor putea realiza: 

• ce înseamnă CSR; 

• de ce este posibil și de dorit extinderea CSR; 

• care sunt extensiile extrem de importante în CSR la problemele 

economice; 

• ce este etica și ce înseamnă și pentru cetățeni și comunități; 

• ce este fenantropia și de ce este importantă la toate nivelurile. 

Materiale Manual, prezentare PPT, talba SMART, proiector 

Pregătirea Profesorul va fi citit anterior manualul și a urmărit versiunea electronică 

lecției (PPT). Notele mici pentru manual și versiunea electronică din TSM vor 

fi, de asemenea, foarte utile. 

Cuvinte cheie  • etică 

 • sociologie 

 • caritate 

 • politică 

PARTEA II: Demersul didactic 

Activitatea unu: Încălzirea 

Procedură: 

Profesorul salută cursul și solicită întrebări despre starea de spirit a SS; 

Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 

opiniile lor: 

 Pentru ce sunt corporațiile? 

 Care a fost considerată singura țintă pentru o companie? 
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 Ce este profitul? 

Profesorul se asigură că elevii înțeleg ce este durabilitatea și care sunt caracteristicile 

sale. 

Interacțiune: P-S, S-P, 

Timp de alocat: 10 min. 

Activitatea a doua: Cum a apărut CSR? 

Procedură: 

Poate fi un joc. Elevii scriu mostre proprii pentru companiile care obțin profit și ce fac 

companiile cu acesta. 

Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre 

importanța învățării englezei în general. 

Interacțiune: P-S, S-P, S-S 

Timp de alocat: 8 min. 

Activitatea a treia: CSR pentru companii 

Procedură: 

Elevii discută de ce companiile au alte responsabilități, altele decât obținerea de profit. ca 

o dezbatere de grup între „profitatori” și „nu numai profitatori”. Profesorul vorbește despre 

motivele nedurabilității vieții pe care o trăim. 

Interacțiune: P-S, S-S 

Timpul alocat este de 10 minute 

Activitatea a patra: CSR pentru cetățeni și comunități 

Procedură: 

Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor 

fi: importanța eticii și a filantropiei în general pentru indivizi (cetățeni) și în societate. 

Interacțiune: P-S, S-S; 

Timp de alocat: 12 min. 

Activitatea a cincea: Rezumatul modulului, discutarea unei posibile teme 

Procedură: 
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Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, acesta poate 

atribui elevilor temele. 

Interacțiune: P-S 

Timp de alocat: 4 min. 

Evaluarea muncii la clasă 

Timp de alocat: 1 min. 

Observații. 

Planul prezentat reflectă în esență metodologia de predare clasică, frontală. Dacă sunt 

folosite metodologii inovatoare non-standard precum brain storming, dezbateri de 

grup, prelegeri ale elevilor, profesorul ar trebui să ajusteze planul clasei la timpul alocat 

metodologiilor respective. Într-un astfel de caz, modulul poate fi predat nu într-o 

singură clasă, ci în două sau chiar trei, în funcție de cererea de timp a metodologiei și 

activității non-standard date a elevilor. 

De asemenea, Anexa este o integrare a tipurilor dvs. de CSR: Corporate, Cetățeni și 

Comunitate. La decizia profesorului, materialele din anexă pot fi împărțite în două sau 

trei părți, discutând subiectele pe una, două sau trei clase. Dacă da, trebuie luate noi 

planuri de clasă pentru fiecare decizie. 
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SURSE UTILIZATE ȘI RECOMANDATE 

https://iso26000.info/wp-content/uploads/2016/03/GRI- 

G4_ISO_26000_Linkage_Report_FINAL_28JAN_2014_01.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics 

https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp 

https://www.investopedia.com/terms/i/international-organization-for-standardization- 

iso.asp 

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html 

https://www.iso.org/standard/42546.html 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

https://www.omicsonline.org/open-access/community-engagement-and-social- 

responsibility-2162-6359.1000201.php?aid=35677 

https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/leadership-lab/how- 

businesses-can-run-a-meaningful-community-engagement-program/article33873764/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone 

https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_(practice) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Job 

537 
 

 
  

https://iso26000.info/wp-content/uploads/2016/03/GRI-G4_ISO_26000_Linkage_Report_FINAL_28JAN_2014_01.pdf
https://iso26000.info/wp-content/uploads/2016/03/GRI-G4_ISO_26000_Linkage_Report_FINAL_28JAN_2014_01.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics
https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/international-organization-for-standardization-iso.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/international-organization-for-standardization-iso.asp
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.omicsonline.org/open-access/community-engagement-and-social-responsibility-2162-6359.1000201.php?aid=35677
https://www.omicsonline.org/open-access/community-engagement-and-social-responsibility-2162-6359.1000201.php?aid=35677
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/leadership-lab/how-businesses-can-run-a-meaningful-community-engagement-program/article33873764/
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/leadership-lab/how-businesses-can-run-a-meaningful-community-engagement-program/article33873764/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone
https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
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ANEXA 2. 

CUM SĂ UTILIZAȚI SOCRATIVE.COM? 

www.socrative.com 

1. Socrative.com este un instrument foarte eficient pentru a crea o interfață ușoară 

profesor-elev între computerul profesorului și smartphone-ul studentului. Smartphone- 

ul trebuie să fie de preferință iPod sau Android. 

2. Profesorul trebuie să facă o înregistrare foarte simplă și să aleagă între două 

opțiuni: una mai mică / mai simplă care să permită să lucreze simultan cu 50 de elevi; 

această opțiune este gratuită. Dacă profesorul dorește să lucreze cu până la 150 de 

elevi în același timp, va trebui să investească o sumă mică (în ordinea a circa 20 de 

euro pe an). Programul nostru este elaborat pentru opțiunea gratuită; credem că 50 de 

studenți sunt suficienți pentru a se ocupa de minimum două clase în același timp. Mai 

mult, dacă profesorul lucrează în intervale de timp diferite cu grupuri diferite, numărul 

de elevi disponibili pentru a participa la exercițiu poate ajunge la câteva sute. (Să 

zicem, o clasă are o fereastră de timp pentru a rezolva sarcinile astăzi, următoarea 

clasă - mâine etc. - este suficientă pentru a gestiona un număr rezonabil de conexiuni 

pe o săptămână sau două.). Fereastra de timp este definită de profesor; este deschis 

pentru grupul selectat de studenți (până la 50 dintre ei) până când profesorul păstrează 

sarcina dată deschisă pe computerul său. (Sarcina rulează pe suprafața socrativă; 

profesorul își poate închide computerul între timp; de exemplu, în timpul unei teme) 

3. Socrative.com este un instrument excelent pentru învățarea individuală și 

verificarea nivelului de cunoștințe și, de asemenea, pentru realizarea lucrărilor la 

domiciliu și trimiterea acestora către profesor pentru a fi evaluate. În afară de această 

utilizare, este bine utilizabil în clasă în timp ce lucrați cu diferite grupuri, organizați 

competiții în echipă etc. În plus, este, de asemenea, un dispozitiv excelent de feedback 
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pentru a verifica ce parte a materialului este înțeleasă în ce măsură. („Control de 

ieșire”) și permite, de asemenea, să răspundă la întrebări formulate oral. 

4. Există diferite tipuri de sarcini disponibile: 

A. întrebări cu alegeri multiple. 

Aici, există mai multe răspunsuri oferite la întrebare și elevul alege care dintre opțiuni 

este corectă. Socrativ evaluează automat răspunsul. 

Întrebările și opțiunile de răspuns sunt elaborate de profesor; iar una sau mai multe 

dintre opțiunile de răspuns oferite pot fi corecte. În SOCIRES, am elaborat întrebări cu 

un singur răspuns corect. La dorință, profesorul poate adăuga și explicații opțiunii. În 

SOCIRES, nu am dat explicații; acestea sunt disponibile studiind subiectele relevante 

ale manualului. 

Fiecare modul al fiecărui subiect este controlat de un set de alegeri multiple cu 10 

întrebări; oferim cinci opțiuni de răspuns din care să alegeți. 

b. Propoziții adevărate sau false. 

Aici, elevii trebuie să decidă dacă expresia scurtă dată (propoziția) este adevărată 

sau nu. Răspunsul este evaluat din nou automat. 

În SOCIRES, au fost elaborate 10 propoziții „adevărate sau false” pentru fiecare 

modul al fiecărui subiect. 

c. Fraze deschise 

Aici, elevul trebuie să încheie propozițiile, astfel încât propozițiile să fie corecte. În 

diferență de opțiuni a. și b. mai sus, întrebările deschise și / sau propozițiile nu pot fi 
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evaluate automat; evaluarea se face de către profesor. (Pot exista mai multe soluții la 

fel de corecte, în care simpla formulare este diferită) 

În SOCIRES, oferim aici două opțiuni: cinci propoziții deschise care trebuie încheiate 

și cinci întrebări deschise la care trebuie răspuns. 

d. „Cursa spațială” 

Este combinația dintre. și / sau b. mai sus, dar aici este importantă și viteza 

soluției bune. 

În SOCIRES, atât întrebările cu alegere multiplă, cât și / sau sarcinile „Adevărat sau 

Fals” pot fi utilizate ca Cursă Spațială. 

e. „Bilet de ieșire” 

Ajută la definirea carei părți a materialului real este înțeleasă în ce măsură. Cu toate 

acestea, poate fi folosit chiar și pentru evaluarea activității profesorului de către elevi. 

Întrebările pot fi adresate în scris sau oral. La dorință, poate fi organizat chiar și un vot 

pentru materialele din clasă (și / sau pentru activitatea profesorului la clasă ... !!!). 

Există opțiuni suplimentare (modificare) în fiecare dintre posibilitățile de mai sus: de 

exemplu, cele cinci opțiuni date în „întrebări cu alegere multiplă” (și întrebările în sine) 

pot fi puse la întâmplare de computerul profesorului, permițând astfel utilizarea ca o 

lucrare de control în clasă evitând să copieze răspunsul de la vecin. Sarcinile de 

comandă aleatorie sunt foarte utile în clasă. În plus, un student (sau o echipă de elevi) 

poate sau nu să primească un feedback imediat despre corectitudinea opțiunea aleasă 

- astfel se poate potrivi cu metodologia specifică pe care profesorul a ales-o pentru 

lucrările de clasă date. 
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Un profesor este autorizat să elaboreze orice cantitate de materiale 

suplimentare. Un cod este generat fiecăruia dintre astfel de materiale și folosind 

acel cod, profesorul îl poate împărtăși cu alți profesori care urmează. În mod 

similar, un material poate fi ușor importat de către profesor dacă dorește acest 

lucru și autorul este de acord. În acest fel, profesorii-membri ai familiei Socrative 

pot avea acces la o cantitate imensă de sarcini elaborate de alții și își pot oferi 

materialele pentru ca alții să le folosească. 

Socrativ oferă alte câteva opțiuni și posibilități. Vă rugăm să consultați descrieri 

și alte materiale de asistență. Există un număr de tutoriale despre diferite limbi 

pe YouTube; lista unor tutoriale în limba engleză va fi dată la sfârșitul acestei 

descrieri. 

1. La înregistrare, profesorul va primi un număr de înregistrare. „Clasa” se 

înțelege cu acele persoane cu care profesorul împărtășește codul său. În 

opțiunea de bază, numărul celor care au codul nu poate fi mai mare de 50 la un 

moment dat - dar în termen de cincizeci, nu există nicio limitare în ceea ce 

privește locația „membrilor clasei” lui / ei La dorință, pot fi persoane din cincizeci 

de țări diferite de asemenea. 

2. Lucrarea obișnuită începe de la semnul „Start” al profesorului și se termină 

pe măsură ce profesorul dă clic pe „Finish”. Termenul poate fi convenit și 

preliminar, oferind posibilitatea de a gestiona de mai multe ori 50 de membri de 

clasă. Combinând această posibilitate cu opțiunile de mai sus, competițiile 

naționale și / sau internaționale pot fi organizate cu ușurință. 

3. Profesorul lucrează în socrativ cu computerul său în timp ce elevii - cu 

smartphone-urile lor. Cu toate acestea, nimic nu-l împiedică pe profesor să își 

folosească și smartphone-ul - în acest caz, profesorul este „managerul” cu 

computerul său, dar și un „membru al echipei” și cu smartphone-ul său. Această 

dihotomie îi permite profesorului să construiască jocuri de rol specifice și alte 

trucuri metodologice. 
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4. Pentru ca profesorul să poată „rula spectacolul”, el / ea trebuie doar să se 

înregistreze numai. În mod similar, un student poate participa la muncă dacă a 

descărcat aplicația „Socrative” din magazinul său obișnuit de aplicații (de 

exemplu, de pe play.google.com). După ce aplicația a fost descărcată și 
după 

ce a primit numărul profesorului (un „număr de clasă”), un elev poate încerca să 

intre în clasă. Cu toate acestea, introducerea este posibilă numai atunci când 

profesorul a dat clic pe „Start” pentru o anumită sarcină. 

5. Socrativul este un instrument excelent și foarte eficient pentru învățarea 

individuală. Cu toate acestea, poate fi folosit și pentru munca în 
echipă. 

(Profesorul poate atribui orice sarcină pentru a fi discutată de o echipă dată și 

poate da răspunsul după discuție ca decizie a echipei) 

6. Puteți găsi tutoriale în limba engleză la următoarele adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw 

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM 

https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M 

https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg 

https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs 

https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0 

https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg 
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