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Cuvânt înainte 

Dragi profesori, probabil că sunteți de acord cu noi: competențele sociale (societale, civice) 

sunt printre cele mai importante competențe pe care viitoarele generații ar trebui să le aibă. Viața 

lor și a societății din jur va depinde de cât de activi și de inteligenți pot fi ei ca cetățeni. De 

asemenea, veți fi de acord că venirea erei digitale a adus schimbări fără precedent în viața societății 

contemporane; a adus noi aspecte, noi metode, noi moduri de a trăi; a schimbat perspectiva cu 

care abordăm problemele de zi cu zi, inclusiv cele referitoare la aspectele sociale. Cu sprijinul 

programului Erasmus+, am elaborat materiale suport („Manualul/Suportul de curs”) pentru ca elevii 

dumneavoastră să învețe diferite aspecte ale competențelor sociale și, prin intermediul acestui 

ghid, dorim să venim în întâmpinarea dumneavoastră în predarea acelor subiecte și module care se 

regăsesc în manual. 

Iată câteva observații cu privire la acest ghid metodologic: 

1. Ghidul urmărește pe deplin organizarea pe capitole / modulară a manualului. Un modul 

este destinat să fie predat într-o lecție cu durata de 45 de minute - dar depinde de dumneavoastră 

cât de mult timp alocați unei teme sau alteia. De asemenea, veți găsi atașat și un proiect de lecție. 

Referitor la acesta din urmă, am oferit și câteva indicații și sugestii - dar, din nou, dumneavoastră vă 

revine sarcina de a decide cum să predați materialul ales. 

2. Capitolele și modulele sunt semi-independente; adică nu trebuie să urmați neapărat 

secvența scrisă. Aveți libertatea de a alege orice capitol sau modul care, în opinia dvs., se potrivește 

cel mai bine intereselor, nivelului de cunoștințe și altor discipline din programă. De asemenea, 

poate veți dori să cereți opinia elevilor, referitor la capitolele ce urmează a fi studiate. 

3. Am elaborat materiale pentru trei suporturi media diferite. Astfel, în timp ce acum țineți 

în mână suportul scris, vă punem la dispoziție și versiunea electronică, pe care am elaborat-o. Este 

practic prezentarea Power Point în limba engleză, unde puteți găsi imaginile cu diapozitive din 

Ghidul metodologic plus o rubrică în care vă puteți scrie observațiile și instrucțiunile de predare. 

Mai departe - deși atitudinea față de utilizarea smartphone-urilor este foarte diferită de la o școală 

8 
 

 

  



 

la alta - am elaborat și versiunea pentru smartphone. Folosim platforma Socrative - o unealtă 

digitală inteligentă, care poate fi de mare ajutor, atât în învățarea individuală, cât și pentru 

dumneavoastră, în munca la clasă. 

4. Materialele scrise vă oferă mai multe informații despre capitole și module; unele oferă 

contextul, altele mai multe explicații - și, de asemenea, recomandări bibliografice, în cazul în care 

decideți să aprofundați o temă sau alta. 

Ne-am propus să vă oferim sprijin în predarea acestor aspecte importante și interesante. 

Sperăm că am reușit și vă reamintim că generația viitoare se află în mâinile dumneavoastră, prin 

urmare, aveți responsabilitatea de a modela viitorul. 

Vă dorim succes în predarea competențelor sociale în era digitală. 

Echipa de proiect 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIONALĂ 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIE TĂȚII 

O societate în care informația devine obiectivul principal este, de obicei, numită societate 

informațională. Crearea, distribuția și circulația informațiilor reprezintă activități esențiale într-o 

astfel de societate, deoarece acestea conduc la productivitate economică. Evoluând din societatea 

agrară și industrială, oamenii au asistat la o schimbare profundă: activitățile manuale bazate pe 

munca fizică au fost mai puțin importante decât activitățile bazate pe cunoaștere și informațiile au 

devenit principalul bun economic, principala 'marfă'. Societatea informațională este una post- 

industrială cu schimbări vizibile în viața și interacțiunea socială; este o nouă realitate socială. Alți 

termeni relaționați cu societatea informațională sunt: „societatea cunoașterii (termenul are o 

perspectivă mai pluralistă), „societatea creatoare", „societatea tehnologică ˮ, „satul globalˮ, „epoca 

tehnotronică ˮ etc. 

Tehnologiile moderne facilitează crearea, utilizarea și transferul de informații și, prin 

urmare, Tehnologia informației și a comunicării (TIC) reprezintă cheia funcționării acestui tip de 

societate. Schimbările tehnologice și dezvoltarea rapidă a TIC au fost întotdeauna asociate cu 

societatea informațională. În general, tehnologiile moderne au adus schimbări calitative atunci 

când ne referim la caracteristicile și structura societății. Structurile organizaționale devin mai 

flexibile și oamenii mai implicați. TIC-urile sunt acum ceea ce au fost mașinile industriale în trecut; 

ele „modelează” societatea noastră. 

În 1970, Daniel Bell a scris Venirea societății post-industriale și este considerat a fi primul 

care a folosit termenul de „societate informațională ˮ. În zilele noastre, Manuel Castell (Epoca 

informației: economie, societate și cultură) vorbește despre o societate de rețea în care tehnologia 

și inovația sunt foarte importante. Publicul are acces mai ușor la informații sau cunoștințe și există 

forme noi de interacțiune. Castell consideră că oamenii și instituțiile, țările sau grupurile mai mici se 

organizează și se conectează în funcție de interesele lor, dar și în funcție de nivelul de disponibilitate 

a informațiilor. 
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Există trei aspecte importante legate de sensul termenului, iar profesorii trebuie să se asigure că 

elevii lor sunt familiarizați cu acestea: 

1. informațiile trebuie să fie semnificative; 

2. comunicarea și primirea informațiilor reprezintă pași necesari; 

3. informațiile au efecte. 

În timp ce predau acest subiect, profesorii trebuie să se concentreze, de asemenea, pe următoarele 

idei: 

Societatea informațională este 

 tehnologică - tehnologiile informaționale sunt prezente în toate domeniile activității umane; 

unii savanți chiar au sugerat redenumirea societății actuale ca „societate tehnologică ˮ (nu 

poate fi numită astfel, deoarece tehnologia este o parte integrantă, dar și un element 

constitutiv al societății actuale); 

 economică – informația economică este un subiect foarte discutat, în principal datorită 

faptului că însăși cunoașterea reprezintă unitatea de măsură pentru economia noastră 

globală actuală; chiar și din punctul de vedere al consumatorilor simpli, informațiile au 

putere economică, deoarece, dacă sunt semnificative și suficiente, informațiile ajută la 

luarea deciziilor; 

 ocupațională - există o schimbare ocupațională care a apărut ca urmare a invențiilor 

tehnologice; munca fizică a devenit mai puțin importantă, iar locurile de muncă ce se ocupă 

cu gestionarea informațiilor au crescut; 

 spațială - se poate observa, de asemenea, o schimbare importantă în organizarea timpului și 

a spațiului; comerțul în timp real și activitățile de afaceri, strategiile economice locale sau 

globale sunt exemple bune; elementul geografic nu mai reprezintă un obstacol; 

 culturală - există creșteri semnificative ale activităților culturale într-o societate bazată pe 

media; dar, după cum a spus Baudrillard, există și „informații din ce în ce mai multe și mai 
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puțin semnificative”; prin urmare, savanții subliniază faptul că cetățenii digitali ai societății 

noastre actuale trebuie să facă distincția între cantitate și calitate. 

O societate informațională ideală caută: 

1) un acces echitabil la bunurile sale principale - lipsa de acces la informație duce la 

fragmentare (vezi modulul B); 

2) confidențialitatea și controlul informațiilor personale - chiar dacă din ce în ce mai 

multe informații cu caracter personal sunt stocate sau comercializate; 

3) schimbarea structurilor sociale - comunități online, rețele virtuale noi, grupuri bazate 

pe interese etc. 

Ce transformă societatea într-o societate informațională? (Angniezka Becla-Economie și sociologie) 

 accesul la internet; 

 locuri de muncă „cu guler alb” - mai multe persoane care lucrează în activități bazate pe 

cunoaștere; 

 numărul dispozitivelor TIC per capita; 

 activități de cercetare și dezvoltare; 

 servicii de informare; 

 economie bazată pe cunoaștere; 

 infrastructura de informații și telecomunicații; 

 un nivel ridicat de competență digitală pentru utilizatorii săi; 

 sectorul informațional participă la produsul național brut; 

 crearea și răspândirea automată a informațiilor; 

 etc. 

12 
 
 

  



 

SOLUȚII PENTRU TEMELE DE CASĂ 

1. Ce este informația? Termenul de informație este utilizat în moduri diferite de diferite 

persoane: date, credințe, documente, idei și fapte despre cineva sau ceva; reprezintă 

comunicarea cunoștințelor sau a inteligenței. 

2. Cum putem defini societatea informațională? Societatea informațională se referă la o 

societate în care cunoașterea și informația sunt puteri fundamentale și un capital de bază în 

viața de zi cu zi. 

3. Care sunt caracteristicile societății informaționale? Unele dintre caracteristicile societății 

informaționale sunt următoarele: cunoașterea este o sursă esențială și informațiile sunt 

considerate ca având o valoare economică sau un preț; societatea informațională este 

multicentrică și răspândită; culegerea și clasificarea informațiilor, prelucrarea datelor, 

evaluarea datelor sunt activități specifice etc. 

4. Cine este unul dintre primii oameni care a folosit termenul de „societate informațională”? 

Daniel Bell, sociolog american, este considerat a fi printre primii care au folosit termenul de 

societate informațională în anii '70. 

5. Ce transformări sociale în societatea actuală poți menționa? Unele transformări sociale 

cauzate de revoluția informațională sunt: noi forme de acces (oameni, guvern și servicii); 

schimbarea tiparelor de interacțiune socială și economică; conturarea incluziunii sau 

excluderii sociale și economice; acces facil la date și informații despre piață etc. 

 Transformări vizibile la școală: supraîncărcarea informațiilor poate să provoace 

confuzie elevilor atunci când se ocupă de activități de cercetare; studenții pot accesa 

informațiile referitoare la școală din casele lor; de asemenea, își pot rezolva temele 

pe platformele școlare online și pot comunica mai ușor cu profesorii lor etc. 
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 Elevii ce reprezintă pălăriile albe pot folosi soluțiile din întrebările de control. Cei 

reprezentând pălăriile negre pot utiliza, de asemenea, numeroase exemple din 

modulul B - dezavantajele tehnologiilor moderne. Pălăriile galbene se vor gândi la 

avantajele obținute din același tabel. Cei pentru pălăriile verzi vor scrie dezavantajele 

și vor încerca să găsească soluții: de exemplu, suprasolicitarea de informații, 

utilizarea numai a surselor sigure. Elevii ce reprezintă pălăria albastră trebuie să 

scrie toate ideile principale și să tragă concluziile pe baza celor spuse deja de colegii 

lor. Ei pot folosi patru coloane pentru celelalte patru tipuri de pălării și pot lega ideile 

cu expresii de genul: așa cum am văzut, la început, în concluzie etc. 
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TEMA 1. S OCI ETATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIETĂȚII 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 1. S OCI ETATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIE TĂȚII 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine (bold) este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în Anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE: 

1. Ce este informația? 

a) comunicarea cunoștințelor 

b) date și convingeri 

c) fapte despre cineva sau ceva 

d) documente și idei 

e) toate de sus 
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2. Societățile informaționale: 

a) utilizează cunoștințele și informațiile ca putere fundamentală; 

b) folosesc doar forța de muncă 

c) utilizează bunurile ca putere fundamentală 

d) folosesc numai bunuri industriale 

e) folosesc numai mașini 

3. Care dintre următoarele nu este o caracteristică a societăților informaționale? 

a) este locală 

b) promovează egalitatea de șanse și deschiderea 

c) se referă la producerea de cunoștințe 

d) culegerea de informații, prelucrarea și evaluarea datelor sunt activități specifice 

e) promovează egalitatea 

4. Care dintre următoarele nu este o caracteristică a societăților informaționale? 

a) fluxul de informații devine cel puțin la fel de important ca fluxul de bunuri sau capital 

b) tehnologia conduce la tendințe și oportunități 

c) organizațiile folosesc informațiile pentru a spori eficacitatea și inovarea 

d) societățile informaționale nu promovează drepturile omului 

e) societățile informaționale sunt foarte tehnologice 

5. Care dintre următoarele sunt transformări sociale cauzate de revoluția informațională? 

a) livrare electronică de plăți, taxe și servicii publice 

b) revigorarea proceselor democratice 

c) accesul la diferite oportunități 

d) acces facil la programe educaționale 

e) toate de mai sus 
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6. Supraîncărcarea informațiilor poate: 

a) ajuta utilizatorul 

b) crea confuzie pentru utilizator 

c) să impresioneze utilizatorul 

d) să fie foarte utilă 

e) să ofere acces utilizatorului 

7. Informațiile valoroase ar trebui să fie: 

a) vechi 

b) relevante și exacte 

c) mari 

d) scumpe 

e) foarte scumpe 

8. Societatea informațională este: 

a) locală și nu este răspândită pe scară largă 

b) locală sau cu un centru important 

c) globală și multi-centrată 

d) globală, dar cu un centru important 

e) globală, dar nu multicentrică 

9. În aproape toate societățile informaționale… 

a) rețeaua de telecomunicații și computere crește mai repede 

b) rețeaua de telecomunicații și computere stagnează 

c) rețeaua de telecomunicații și computere nu mai poate crește 

d) infrastructura informațională nu poate evolua 

e) nu există nicio infrastructură informațională 
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10. Transformările sociale în societățile informaționale ... 

a) au adus doar aspecte negative 

b) au adus doar aspecte pozitive 

c) sunt nesemnificative 

d) sunt destule și foarte semnificative 

e) nu sunt numeroase 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Tehnologiile de comunicare pe Internet (TIC) sunt unele dintre cheile funcționării societății 

noastre. ADEVĂRAT- FALS 

2. Societățile informaționale utilizează bunurile materiale ca o putere fundamentală și capital 

de bază în viața de zi cu zi. ADEVĂRAT - FALS 

3. Sectorul informațional a apărut ca o caracteristică a societății informaționale. ADEVĂRAT- 

FALS 

4. În aproape toate societățile informaționale, rețeaua de telecomunicații și computere 

crește mai rapid. ADEVĂRAT- FALS 

5. Termenul de informație este un concept foarte clar și restrictiv. ADEVĂRAT - FALS 

6. Daniel Bell a scris despre „societatea informațională” în anii ’70. ADEVĂRAT- FALS 

7. Adunarea și clasificarea informațiilor, prelucrarea datelor, evaluarea datelor sunt activități 

specifice în societățile informaționale. ADEVĂRAT- FALS 

8. Organizațiile nu pot utiliza informații pentru a spori eficacitatea și inovarea. ADEVĂRAT - 

FALS 

9. Societățile s-au dezvoltat de la etapele economice agricole și industriale până la etapele 

informaționale. ADEVĂRAT- FALS 

10. Informațiile de valoare ar trebui să fie rentabile. ADEVĂRAT- FALS 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este informația? Date, credințe, documente, idei, fapte; comunicarea cunoștințelor sau 

a inteligenței (cel puțin trei). 

2. Care este singura marfă pe care cineva o poate „vinde” și o mai poate avea? Informația 

3. Ce fel de societăți erau înaintea societăților informaționale? Societățile agricole și 

industriale 

4. Cine este una dintre primele persoane care a folosit termenul de „societate 

informațională”? Daniel Bell 

5. Ce înseamnă cuvântul informație în latină? A da formă 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Societățile s-au îndepărtat de o societate bazată pe bunuri spre… ... (o societate bazată pe 

cunoaștere.) 

2. Organizațiile utilizează informații pentru a îmbunătăți… (eficiența și inovarea). 

3. Fluxul de informații devine cel puțin la fel de important ca .... (fluxul de bunuri sau 

capital). 

4. TIC-urile sunt un instrument cu două tăișuri, deoarece pot ....... (vindeca sau răni). 

5. Revoluția informațională a provocat .... (transformări sociale). 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIE TĂȚII 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „informația” și 

„societatea informațională”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg faptul că societatea informațională este o 

societate post-industrială cu schimbări vizibile în viața socială și interacțiunea socială. Se presupune 

că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și de profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul de lecție 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIETĂȚII 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Societatea informațională. Caracteristici și structură 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată societății informaționale; 

  să explice caracteristicile și transformările sociale ale 
societății informaționale; 

 să explice impactul pe care îl au TIC-urile în societatea 

actuală. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 1, Modulul A; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitive din TSM pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Informația și societatea informațională 

Tehnologia și TIC-urile 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea (warm up) 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă informație? 
De unde vă obțineți informațiile? 

 Ce tehnologii de comunicare pot fi utilizate astăzi? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 

Procedură: Pentru ca elevii să înțeleagă pe deplin ce este societatea informațională, profesorul 
 va prezenta și va explica prezentarea Power Point din Tema 1, modulul A. Întrebările de încălzire 
 vor fi acum repetate, iar profesorul se va concentra pe răspunsurile lor corecte. Profesorul se 
 asigură că elevii înțeleg de ce informațiile joacă un rol decisiv în toate domeniile de activitate. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 3: Dezbatere 

 Procedură: Elevilor li se cere să numească patru activități pe care le-ar putea efectua, folosind 
 un computer acasă (să scrie scrisori, rapoarte, activități de memorii, curriculum vitae, găsirea 
 informațiilor, carduri de divertisment, editarea fotografiilor etc.). Aceștia sunt apoi rugați să 
 explice cum pot fi realizate aceste activități fără a utiliza noile tehnologii. Împreună cu elevii, 
 profesorul poate alege o activitate și poate începe să lucreze în grupuri cu clasa. Un grup își 
 imaginează desfășurarea activității alese cu utilizarea TIC și celălalt grup fără ea. Rezultatele, 
 avantajele și dezavantajele sunt scrise pe flip chart și apoi discutate cu întreaga clasă. 
Timp de lucru alocat pentru munca în grup: 10 min. 
 Profesorul se va concentra pe transformările sociale aduse de noile tehnologii. 
Interacțiune: lucrul în grup. Timp total alocat: 20 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului și tema de casă 
 Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
poate atribui tema de casă. Interacțiune: Profesor-elevi 

Timp alocat: 5 min. 

* Activitate alternativă: Raport 
Procedură: Pe baza unei vizite într-o instituție din comunitate (primărie, bancă sau poliție) unde 
 au observat situația reală a utilizării calculatoarelor sau a altor dispozitive digitale pentru a 
 obține sau a transfera informații, elevii trebuie să scrie un raport scurt (10- 15 rânduri) din ceea 
 ce văzuseră. Ei lucrează în grupuri de patru, iar timpul pentru redactarea raportului este de 15 
 minute. Profesorul va rezuma activitatea și va oferi feedback cu privire la observațiile lor. 
 Interacțiune: lucru în grup Timp alocat: 20 min. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA S OCIE TĂȚII 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 "Intellectual property on the Internet: A survey of issues"(2002), WIPO, 

at:http://www.wipo.int/copyright/ecommerce/en/ip_survey/ip_survey.html 

 "Characteristics of information" (2015), John Stone High School: 

http://www.jhigh.co.uk/Intermediate2/Using%20Information/12_charact_of_info.html 

 Pablo Sánchez-Antolín, Francisco J. Ramos, Montserrat Blanco-García (2012), "Digital 

competence to the Civic engagement", at: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream 

 Michael McFarland (1999), "Intellectual property, information, and the common good" 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/1999060503.html 

 https://whatis.techtarget.com/definition/Information-Society 

 Frank Webster (2006), “Theories of the information society”, Routledge, available at: 

https://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-Theories.pdf 

 Angniezka Becla (2012), “Economics and Sociology”, available at 

https://economicssociology.eu/files/Agnieszka%20Becla%20V5N1.pdf 

 Manuel Castell, “The information age: economy, society and culture”, available at: 

 https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com 

 www.artefaktum.hu 

 www.encyclopedia.com 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGI TALĂ 

Era digitală (sfârșitul secolului XX și secolul XXI) este un interval de timp în istoria noastră, 

când utilizarea tehnologiei digitale a revoluționat fiecare aspect al vieții umane. Era digitală se 

caracterizează prin utilizarea sporită a tehnologiei, prin calcul, stocare crescută de date și 

supraîncărcare a informațiilor etc. Este o eră dependentă de TIC. Dispozitivele digitale sunt acum 

utilizate peste tot: de la birouri, școli, fabrici până la spitale și divertisment. 

În domeniul economiei, putem vorbi despre eficiența rețelei active, economie globală, 

tehnologie și piețele virtuale. Începând cu anii 1970, revoluția digitală a fost și începutul societății 

informaționale. Revoluția digitală a avut impact social care poate fi considerat o caracteristică 

generală a societății informaționale. Claude Shannon a fost „tatăl ˮ teoriei informației și cel care a 

vorbit despre teoria circuitului digital. 

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, putem menționa o creștere a muncitorilor 

intelectuali, forță de muncă automatizată, activități mai puțin centrate pe forța de muncă brută și o 

căutare a unei productivități mai mari. 

În educație, practicile de învățare electronică și m-learning aduc oportunități de educație 

individuale și personalizate, schimbări pedagogice și se concentrează pe învățarea de-a lungul vieții. 

Impactul tehnologiilor digitale a fost foarte important. TIC-urile au sporit accesul la oportunități de 

învățare și chiar la o educație de calitate (de exemplu, tabla smart). Totuși, s-au ivit și noi provocări, 

dar, în ansamblu, avantajele depășesc orice aspecte negative. 

În ceea ce privește comunitatea, asistăm la urbanizare, multi-culturalitate, consum de 

tehnologie, comunități virtualizate, o creștere a nivelului de viață, dar și la supraveghere și lipsa de 

confidențialitate. 

În ceea ce privește sectorul sănătății, putem spune că există o conștientizare crescută, o 

speranță de viață mai mare, sisteme de diagnostic mai bune, dar și noi probleme de sănătate 

cauzate de dispozitivele digitale. 

Trecând de la definiția de bază din manual, elevii trebuie să înțeleagă că termenul „digital” 

înseamnă și un nou mod de a face lucrurile. Elevii noștri își petrec viața înconjurați de dispozitive 

digitale; ei sunt nativii digitali și cei care învață digital. Nu trebuie să facă ajustări necesare. Prin 
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urmare, profesorii se vor concentra pe dezvoltarea abilităților elevilor din secolul XXI, care sunt cele 

legate de gândirea critică, comunicarea eficientă, colaborare, creativitate și inovație. 

Iată câteva repere din istoria tehnologiei digitale, care pot fi prezentate elevilor, pentru a 

înțelege mai bine era digitală: 
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Unii sociologi susțin că era digitală este acum la apogeu. Deci, ce va veni mai departe? 

Se credea că tehnologia ne va rezolva toate problemele. Dar după cum vedem, nu a făcut-o. Potrivit 

unor ingineri IT (Brian Bi, articol din revista Forbes), următoarea eră va fi o „eră a echilibrului ˮ. 

Tehnologia în sine nu poate fi soluția tuturor problemelor, deși a crescut nivelul de trai și a ajutat în 

multe aspecte. Totuși, tehnologia ne-a transformat lumea într-una foarte complexă și a adus noi 

probleme. Prin urmare, se speră ca, folosind tehnologii moderne, noua eră se va concentra pe 

echitate, creativitate și inovație, care vor fi noile mărfuri de schimb. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

 Ce înseamnă digital? Termenul digital se referă la semnale sau date exprimate ca 

serii din cifrele 0 și 1 pentru a arăta că un semnal este prezent sau absent 

(dicționarul Cambridge). Se referă, de asemenea, la utilizarea și stocarea 

informațiilor sub formă de semnale digitale. 

 Care este definiția erei digitale? Era digitală este o perioadă istorică care se 

caracterizează prin existența și utilizarea intensivă a tehnologiilor digitale. 

 Cum trebuie să se comporte un cetățean digital? Cetățenii digitali înțeleg importanța 

abilităților digitale, consecințele etice ale comportamentelor online și off-line și 

consideră în mod critic noile tehnologii drept o soluție / oportunitate sau nu. 

Cetățenii digitali încearcă întotdeauna să ia decizii morale. 

 Ce înseamnă TIC? TIC reprezintă tehnologia / tehnologiile informației și 

comunicațiilor. 

 Numește cinci avantaje și cinci dezavantaje ale tehnologiilor moderne. Unele 

avantaje ale tehnologiilor moderne sunt: acces ușor la informații, modalități noi și 

rapide de comunicare, reducerea muncii fizice umane, creșterea producției, 
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învățarea online și mobilă, etc. Unele dezavantaje ale tehnologiilor moderne sunt: 

dependența, singurătatea crescută, insecuritatea în muncă, arme avansate, supra- 

sarcină de muncă etc. 

 O amprentă digitală se referă la informațiile digitale despre o persoană și despre 

activitățile sale online. Câteva exemple sunt: comentarii, postări pe Facebook, 

Instagram, Snapchat (amprente digitale active), înregistrări ale achizițiilor online, 

adresă IP, cookie-uri etc. (amprente digitale pasive). Profesorii ar trebui, de 

asemenea, să-i ajute pe elevi să-și gestioneze amprentele digitale: introducerea 

numelui lor pe motoarele de căutare pentru a-și vedea amprenta digitală, a-și 

verifica setările de confidențialitate, a schimba parolele, a actualiza software-ul, a 

gândi și a re-gândi înainte de a posta ceva etc. 

 Piramida reflecției este o metodă foarte bună care îi „obligă” pe elevi să reflecte mai 

mult despre subiectul pe care îl învață și despre propriul lor progres. Poate fi utilizat 

pentru toate modulele din manual. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGITALĂ 

VERSIUNEA ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDES NOTES 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGI TALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine (bold) este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în Anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Era digitală este: 

a) un loc geografic 

b) un timp din trecut 

c) o persoană faimoasă 

d) o perioadă de timp istorică 

e) un loc istoric 
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2. Termenul digital se referă la: 

a) toate dispozitivele 

b) semnale și dispozitive analogice 

c) semnale sau date exprimate ca serii ale cifrelor 0 și 1 

d) semnale sau date exprimate prin toate numerele posibile 

e) numai la degetele noastre 

3. Tehnologia digitală include: 

a) toate tipurile de echipamente electronice care utilizează informații sub formă de cod numeric 

b) toate dispozitivele electronice 

c) echipamente electronice și analogice 

d) numai tehnologia creată 

e) numai tehnologia creată în ultimii zece ani 

4. Nativii digitali sunt: 

a) oameni născuți în țări dezvoltate și foarte familiarizați cu tehnologiile digitale 

b) bebelușii născuți doar în țările bogate, dar foarte familiarizați cu TIC 

c) copiii născuți în era digitală și foarte familiarizați cu tehnologiile digitale 

d) copiii născuți cu mult înainte de era digitală 

e) toți copiii din lume 

5. Care dintre următorii sunt utilizatori competenți digital? 

a) Utilizatori care pot accesa doar rețelele sociale 

b) Utilizatorii care înțeleg și evaluează critic conținutul digital 

c) Utilizatorii care au multe dispozitive digitale 

d) Utilizatorii care cumpără dispozitive digitale scumpe 

e) Utilizatori care nu pot cumpăra cărți online 
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6. Tehnologiile de informare și comunicare 

a) vor înceta să existe 

b) continuă să crească în fiecare zi 

c) au fost create abia înainte de 2000 

d) au fost folosite doar în trecut 

e) sunt doar o teorie 

7. Se folosește TIC: 

a) în școli 

b) în spitale 

c) în fabrici 

d) în universități 

e) în fiecare domeniu de activitate uman 

8. Care dintre următoarele aspecte nu pot fi considerate un avantaj al tehnologiilor moderne? 

a) productivitate crescută 

b) acces facil la informații și facilități 

c) noi oportunități de învățare 

d) securitatea datelor 

e) noi locuri de muncă 

9. Care dintre următoarele este / sunt dezavantajele tehnologiilor moderne? 

a) supraîncărcare de muncă 

b) insecuritatea locului de muncă 

c) dependență de gadgeturi 

d) probleme de sănătate 

e) toate de sus 

10. Amprentele digitale: 

a) pot fi gestionate dacă utilizatorii sunt competenți digital 
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b) nu pot fi gestionat deloc 

c) nu vă pot influența activitățile online 

d) nu există cu adevărat 

e) nu afectează deloc utilizatorii 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Era digitală se referă la o perioadă istorică ce se caracterizează prin existența tehnologiei 

digitale. ADEVĂRAT-FALS 

2. Tehnologia digitală nu include toate tipurile de echipamente electronice și aplicații care 

utilizează informații sub formă de cod numeric / digital. ADEVĂRAT-FALS 

3. Toți nativii digitali sunt utilizatori competenți digital. ADEVĂRAT-FALS 

4. Cetățenii digitali înțeleg consecințele etice ale comportamentelor lor și încearcă să ia 

întotdeauna decizii morale. ADEVĂRAT-FALS 

5. Lista TIC este închisă. ADEVĂRAT-FALS 

6. Există doar avantaje atunci când se iau în considerare tehnologiile moderne. ADEVĂRAT - 

FALS 

7. Tehnologiile digitale afectează toate domeniile activității umane. ADEVĂRAT -FALS 

8. Utilizatorii își pot gestiona urmele digitale. ADEVĂRAT -FALS 

9. Multe locuri de muncă au dispărut din cauza revoluției digitale și nu există locuri de 

muncă noi. ADEVĂRAT -FALS 

10. Respectul și responsabilitatea sunt foarte importante într-o lume digitală în continuă 

schimbare. ADEVĂRAT- FALS 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce înseamnă era digitală? Era digitală este o perioadă istorică caracterizată prin existența 

tehnologiei digitale. 

2. Ce înseamnă digital? Semnal sau date exprimate ca serii a cifrelor 0 și 1; folosirea și stocarea 

informațiilor sub formă de semnale digitale. 

3. Cum numim copiii născuți în era digitală și foarte obișnuiți cu tehnologiile digitale? Nativii digitali 

4. Ce poate face un utilizator digital competent? El / ea înțelege, evaluează sau chiar creează 

conținut digital. 

5. Cine sunt cetățenii digitali? Cetățenii societății informaționale / ai erei digitale. 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Revoluția digitală așteaptă ca oamenii să fie informați și preocupați de .... (societatea in 

care ei trăiesc). 

2. În ceea ce privește tehnologiile moderne, mobilitatea este un exemplu de… (avantaje). 

3. În ceea ce privește tehnologiile moderne, supraîncărcarea informațională este un 

exemplu de ... (dezavantaje). 

4. Toate activitățile online pot fi urmărite din cauza ... (amprentei digitale). 

5. O societate informațională necesită cetățeni care să poată utiliza tehnologia digitală în 

scop … (personal, profesional sau educativ) 

41 
 
 

  



 

TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGI TALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „digital”, „era 

digitală” și „tehnologii digitale”. Profesorii trebuie, de asemenea, să se asigure că elevii înțeleg 

diferența dintre analog și digital, dintre un nativ digital și un utilizator competent digital. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Amprenta digitală are o importanță deosebită: elevii ar trebui să înțeleagă pe deplin că orice este 

postat online le poate afecta viața reală. 

4. Materialele din Manual/Suport de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea 

clasică, frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGI TALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Era digitală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 
 să dea o definiție adecvată tehnologiilor digitale și erei 

digitale; 
 să explice caracteristicile și transformările sociale ale erei 

digitale; 
  enumere avantaje și dezavantaje ale tehnologiilor moderne; 

 înțeleagă diferența dintre un utilizator nativ digital și un 

utilizator competent digital. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 1, Modulul B; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector, planșe cu pozele diferitelor instituții. 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: Activitatea se va desfășura în laboratorul de informatică. 

Tema: Informația și societatea informațională 

Digital, era digitală, cetățenii digitali. 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzire (warm up) 
Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
 elevii pentru tema lecției, profesorul aduce două ceasuri (unul este analogic și celălalt digital; pot 
 fi prezentate și alte dispozitive similare) în clasă și le cere elevilor să spună diferențele dintre ele, 
 avantajele și dezavantajele creării sau utilizării unor astfel de obiecte. Profesorul se asigură că 
 elevii înțeleg ce înseamnă tehnologia digitală și analogică și conduce discuția asupra erei digitale. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 
 Procedură: Pentru ca elevii să înțeleagă pe deplin ce semnifică termenul digital, profesorul va 
prezenta și va explica versiunea electronică Power Point din Tema 1, modulul B, care oferă o 
 prezentare a erei digitale și a dimensiunilor sale. În continuare, profesorul va încuraja discuțiile și 
 dezbaterile pe această temă. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 3: Ești competent din punct de vedere digital? 
Procedură: Profesorul le cere elevilor să acceseze site-ul Europass (europass.cedefop.europa.eu), 
 să descarce șablonul CV și să genereze propriile lor CV-uri. Studenților li se cere să-și evalueze 
 abilitățile / competențele digitale și apoi să completeze șablonul. Activitatea îi va ajuta pe elevi să 
 realizeze ce este cu adevărat competența digitală și propriul nivel de competență digitală. 
 Interacțiune: munca individuală. 

Timp alocat: 13 de min. 

Activitatea 4: Cartografierea societății și a tehnologiei 
 Procedură: Profesorul le cere elevilor să deseneze o hartă a orașului lor folosind fișe, planșele cu 
 clădiri, incluzând case, clădiri publice majore (oficii poștale, primărie, școli), servicii publice 
 (spitale, secție de poliție) și orice alte locuri din comunitate (magazine alimentare, cinematografe, 
 benzinării). Profesorul le solicită elevilor să privească harta din punctul de vedere al tehnologiilor 
 digitale. Ce tehnologii moderne pot asocia elevii cu diferite locuri pe hărți? Care dintre ele ajută 
într-adevăr cetățenii? Toate tehnologiile sunt disponibile pentru toată lumea? Elevii - care 
 lucrează în grupuri de patru - trebuie să scrie corespondențele tehnologiilor moderne utile 
 deasupra tuturor instituțiilor pe hărțile lor. Interacțiune: muncă în echipă 
Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 5: Rezumatul modulului și tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 2 min. 
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TEMA 1. SOCIETATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL B. ERA DIGI TALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 Michael McFarland (1999), "Intellectual property, information, and the common good", 

available at: 

 http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/1999060503.html 
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European Commission, available at: 
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 LiisaIlomäki, Anna Kantosalo and Minna Lakkala (2011), "What is digital competence? " , 

available at: 

 http://linked.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=16319&folderId=22089&name= 

DLFE-711.pdf 

 Ida Cortoni, Veronica LoPresti and PierluigiCervelli (2015) "Digital Competence Assessment: 

A Proposal for Operationalizing the Critical Dimension", available at: 

http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1215&context=jmle 

 "Focus on digital competence" (2014), All things presentations, 

available at: http://www.allthingspresentations.com/articles/focus-digital- 

competence 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂȚII ÎN ERA DIGI TALĂ 

Fragmentarea digitală se referă la un decalaj sau o inegalitate socială între cei care au acces 

la tehnologii digitale moderne sau TIC și cei care nu au acces sau accesul este restricționat. În trecut 

a existat, de exemplu, un decalaj între cei care aveau acces la telefon și cei care nu aveau. Prin 

urmare, fragmentarea nu este o problemă socială nouă. Totuși, efectele acesteia par mai mari în 

zilele noastre. Acei oameni care nu au acces sau abilități pentru a utiliza tehnologii moderne pot 

rata oportunitățile de muncă sau alte servicii de calitate. Fragmentarea poate duce la excluderea 

socială și este o amenințare pentru coeziunea socială, pentru valorile, atitudinile sau alegerile 

posibile. Este, de asemenea, o formă de segregare într-o nouă eră digitală complexă. 

Acest decalaj poate fi între oameni, regiuni, instituții sau chiar județe. Accesul la internet de 

mare viteză, săli de clasă virtuale, conferințe video, de exemplu, poate însemna o diferență imensă 

între lucrători sau cursanți. Le poate afecta munca sau învățarea, deoarece lipsește conexiunea 

între membrii societății sau între instituții și organizații. 

Fragmentarea este o divizare între conectat și deconectat și o contrapartidă a globalizării. Se 

referă atât la piesele sparte (lat. Fragmentu -fragment, fragmentat), cât și la procesul în sine. De 

asemenea, poate implica o lipsă temporară de înțelegere a noilor relații sociale (comunități virtuale, 

de exemplu). 

Cine sunt subiecții fragmentării? 

Indivizi, grupuri mici sau mari, instituții, organizații, țări. 

De ce apare? 

Motivele pot include: statut social, locație, educație, politică, venituri, lipsa motivației 

Unde și când poate apărea? 

Oriunde și în orice moment. 
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Decalajul accesului la dispozitivele digitale se închide treptat, deoarece unele tehnologii 

digitale moderne devin mai puțin costisitoare și răspândite (smartphone-ul, de exemplu, și 

acoperirea internetului). Dar cel de-al doilea nivel de fragmentare este conectat la abilitățile digitale 

și nu se închide deloc. Prin urmare, este nevoie de o educație formală sporită în ceea ce privește 

abilitățile digitale. 

Fragmentarea poate fi un exemplu al modului în care revoluția digitală poate face viața mai 

bună sau mai rea. Digitalizarea ar trebui făcută ținând cont de interesele sociale și democratice, 

deoarece tiparele sociale s-au schimbat și ele: comunitățile virtuale, dezinformarea, creșterea 

manipulării mass-media, știrile false etc. Viețile noastre devin diverse și fragmentate pentru că 

activitățile zilnice devin complexe și pentru că noi înșine trăim într-o societate „fluidă”. 

Cheia pentru 'lipirea' pieselor sparte ale procesului de fragmentare va fi întotdeauna 

educația! 

Infrastructura este importantă, dar, astăzi, fragmentarea nu mai este doar o problemă de 

acces. Există un decalaj între cei care folosesc doar tehnologia pentru a se distra și cei care o 

folosesc ca soluție sau oportunitate la școală sau la locul de muncă. De exemplu: este esențial să îi 

învățăm pe studenții noștri abilitățile necesare nu numai pentru a naviga pe Internet, ci și pentru a 

evalua critic validitatea informațiilor pe care le găsesc. 

Fragmentarea (fractura digitală) are și mai multe consecințe atunci când vine vorba de 

educație. Există multe forme de fragmentare, dar cele care au impact asupra predării și învățării 

sunt: accesul la internet la școală domiciliu, decalajul de gen sau decalajul de generații. Profesorii 

vor satisface mai bine nevoile elevilor lor dacă iau în considerare aceste aspecte. De asemenea, 

profesorul poate maximiza accesul elevilor săi la tehnologia care există în școală atunci când există 

studenți fără acces la internet acasă. 

Un bun exemplu pe care profesorii pot să îl ofere elevilor este următorul: Doi tineri cu 

aceleași ambiții și abilități de lucru caută o oportunitate de afaceri / un start-up. Un flyer despre un 

proiect european găsit de unul și împărtășit cu celălalt pare a fi soluția problemei lor. Dar doar unul 

are abilitățile digitale de a completa un formular pe web și de a trimite un CV online la timp. 

Această abilitate îi oferă o șansă mai bună de a obține finanțare pentru afacerea sa. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce este fragmentarea? Fragmentarea este un decalaj între straturile aceleiași societăți, 

între medii economice și culturale diferite, între grupe de vârstă etc. 

2. Care sunt caracteristicile sale? Fragmentarea poate întârzia productivitatea și capacitatea 

de inovare în școli sau la locul de muncă, limitând astfel participarea activă a cetățenilor la 

societate. 

3. De ce apare? Unele dintre motivele apariției sale sunt: educația, venitul, locația, sexul etc. 

4. Cine poate fi afectat? Toată lumea poate fi afectată. 

5. Cum pot lupta autoritățile împotriva fragmentării? O atenție specială trebuie acordată și 

grupurilor defavorizate, cursanților cu niveluri scăzute de realizare sau cu dificultăți de învățare; 

trebuie create programe de integrare socială pentru a se asigura că toți cetățenii trăiesc într-o 

societate echitabilă. 

 O zi întreagă fără tehnologie. Elevii își scriu impresiile, avantajele și dezavantajele pe 

care le-au întâlnit în acea zi într-un raport de aproximativ 2-3 pagini. 

 Creați carduri flash despre fragmentare. Elevii sunt împărțiți în două grupuri: un grup ar 

trebui să creeze carduri fără niciun acces la tehnologia modernă, iar celălalt cu acces și 

abilități digitale disponibile. Elevilor li se recomandă să adauge imagini, propoziții 

descriptive, propriile desene etc., pentru a face flash card-urile mai memorabile. 

Activitatea ar trebui să fie urmată de o dezbatere despre modul în care tehnologiile 

moderne pot ajuta (sau nu) în astfel de activități. 

 Privilege walk. Facilitatorul - în acest caz, profesorul - citește propozițiile cu voce tare și 

elevii sunt rugați să facă un pas înainte pe baza unui răspuns afirmativ. Activitatea îi 
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ajută pe elevi să înțeleagă modalitățile în care societatea îi privilegiază pe unii indivizi 

față de ceilalți. Elevilor li se cere să reflecteze asupra diferitelor aspecte din viața lor - 

până acum - unde au fost privilegiați sau unde nu au fost. Profesorul poate adăuga sau 

schimba propozițiile din manual, în conformitate cu caracteristicile clasei. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂȚII ÎN ERA DIGITALĂ 

VERSIUNE ELETRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂȚII ÎN ERA DIGI TALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI DE CU VARIANTE DE ALEGERE MULTIPLE 

1. Ce este fragmentarea? 

a) o problemă culturală 

b) o inegalitate socială 

c) o problemă de bani 

d) egalitatea socială 

e) ceva pozitiv 
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2. Care dintre următoarele poate provoca fragmentarea? 

a) banii 

b) educația 

c) locația 

d) dizabilitățile 

e) toate de sus 

3. Există două tipuri de fragmentare digitală. Prima se referă la: 

a) aptitudini 

b) motivare 

c) acces 

d) bani 

e) abilități 

4. Al doilea tip se referă la: 

a) motivație, abilități și utilizare critică 

b) acces 

c) venituri 

d) toate de sus 

e) niciuna de sus 

5. Cine poate ajuta la eliminarea efectelor fragmentării? 

a) numai guvernul 

b) utilizatorii 

c) numai utilizatorii pricepuți 

d) toți 

e) nimeni 
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6. Primul tip de fragmentare 

a) crește treptat 

b) scade treptat 

c) s-a încheiat 

d) nu influențează viața cetățenilor 

e) este egal cu cel de-al doilea tip 

7. Abilitățile digitale scăzute ale multor elevi și adulți 

a) pot întârzia productivitatea și capacitatea de inovare 

b) pot ajuta productivitatea și creativitatea 

c) nu interferează cu activitățile școlare sau de muncă 

d) nu influențează alte abilități 

e) nu pot fi îmbunătățite 

8. Cine sunt subiecții fragmentării? 

a) Cei care nu au acces la Internet 

b) Cei care nu pot crea conținut digital 

c) Persoane cu un nivel scăzut de abilități digitale 

d) Cei care folosesc TIC doar ca și consumatori 

e) Toate cele de mai sus 

9. Care dintre următoarele este o caracteristică a fragmentării? 

a) Nu apare pur și simplu și poate fi văzută în diferite structuri sociale 

b) Este simplă 

c) Este temporară 

d) Începe brusc 

e) Poate fi văzută doar în țările nedezvoltate și este locală 

10. Ce ar trebui să facă fiecare persoană? 

a) să dobândească acces la internet 
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b) să dobândească mai multe abilități digitale și să utilizeze activ TIC 

c) să joace jocuri pe calculator și să fie activ pe rețelele de socializare 

d) să citească articole online și să afle cele mai noi știri 

e) să afle despre globalizare 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT- FALS 

1. Dezvoltarea tehnologică și științifică afectează indivizii (și societățile), dar nu toate în 

același mod. ADEVĂRAT- FALS 

2. Unul dintre elementele cheie în garantarea egalității de șanse este accesul la informații. 

ADEVARĂT- FALS 

3. Noile TIC influențează puternic noua ierarhie a cunoștințelor în societate. ADEVĂRAT- 

FALS 

4. Abilitățile digitale scăzute ale multor elevi și adulți nu întârzie productivitatea. 

ADEVĂRAT- FALS 

5. Fragmentarea se întâmplă numai la anumite persoane. ADEVĂRAT- FALS 

6. Fragmentarea este doar un proces local. ADEVĂRAT- FALS 

7. Toți elevii din UE sunt competenți digital. ADEVĂRAT- FALS 

8. Diferența dintre cei care sunt capabili să găsească, să gestioneze, să creeze și să 

răspândească informații într-un mod inovator și eficient și cei care nu sunt, crește. ADEVĂRAT- FALS 

9. Decalajul digital real trece de la acces la dobândirea de abilități și utilizarea corectă. 

ADEVĂRAT- FALS 

10. Persoanele competente digital folosesc TIC mai des și pentru perioade mai lungi de timp, 

ceea ce înseamnă o mai bună participare la societatea informațională. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este fragmentarea? (Un decalaj între straturile aceleiași societăți; o inegalitate socială) 

2. De ce fragmentarea este un proces? (Se produce în timp) 

3. Ce alte tipuri de fragmentări cunoașteți? (un exemplu) (fragmentare culturală, 

fragmentare economică, fragmentare spațială, fragmentare politică) 
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4. Să fii născut într-o era digitală nu este o condiție suficientă pentru a fi competent digital. 

De ce? (Oamenii / utilizatorii trebuie să folosească în mod creativ și critic TIC-urile) 

5. Cine poate fi afectat de fragmentare? (Toată lumea) 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Nu toată lumea își poate permite și utiliza noile TIC și acest lucru duce la o creștere a 

inegalităților sociale, cunoscută sub numele de ....... (fragmentare). 

2. Fragmentarea este cauzată de ……………… (lipsuri / inechități economice, politice, 

educaționale etc.). 

3. Fragmentarea poate întârzia / reduce ... (creativitatea și productivitatea) la școală sau la 

locul de muncă. 

4. Trebuie acordată o atenție specială și…. (grupurilor defavorizate). 

5. Toți indivizii trebuie să dobândească mai bine ………………. (abilitățile digitale). 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂȚII ÎN ERA DIGI TALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce este „fragmentarea ˮ și care 

sunt consecințele acesteia. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Societatea poate deveni din ce în ce mai fragmentată, iar elevii trebuie să înțeleagă efectele 

acestui proces. 

4. Materialele din Manual și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și versiunea 

smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode standard și 

inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂȚII ÎN ERA DIGI TALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Fragmentarea societății în era digitală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să ofere o definiție adecvată fragmentării; 

  să înțeleagă efectele fragmentării; 

 să creeze și să discute rezultatele unui sondaj 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 1, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: Elevii au adunat anterior date pentru a lucra la rezultatele sondajelor lor. 

Tema: Societate 

Fragmentare 

Tehnologie 
PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea (warm up) 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

 Cunoașteți elevi care nu au acces la internet? 

  Cât de des utilizați computerul și internetul pentru teme? 

  Au nevoie părinții voștri de abilități digitale la serviciu? Vor avea nevoie 

de ele pentru a obține un loc de muncă mai bine plătit? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 

 Procedură: Activitatea este urmată de prezentarea Power Point Tema 1, modulul C; o prezentare 
care explică mai bine procesul și efectele fragmentării. În continuare, profesorul va încuraja 
discuțiile și dezbaterile pe această temă. Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 3: Sondaj 

Procedură: Profesorul a solicitat anterior elevilor să afle câteva date despre 50 de elevi din 
școala lor: 
- numărul de elevi care nu au acces la internet; 
 - numărul de elevi ai căror părinți folosesc calculatoare la serviciu; 
 - numărul de elevi care pot crea un site, un blog sau orice conținut digital; 
- numărul de elevi care consideră competența digitală ca vitală pentru dezvoltarea lor personală; 
 - numărul de elevi care au smartphone-uri; 
- numărul de elevi care își folosesc smartphone-urile pentru teme sau proiecte școlare. 
Pe baza acestor numere și lucrând în grupuri de patru, elevii trebuie să analizeze nivelul de 
fragmentare în școala lor. 
La sfârșitul activității, profesorul își evaluează activitatea și sintetizează rezultatele. În continuare, 
 profesorul va încuraja discuțiile și dezbaterile pe această temă. 

Timp de lucru alocat pentru munca în grup: 10 min. 
Interacțiune: lucrul în grup. 
Timp total alocat: 20 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului și tema de casă 
Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
poate atribui tema de casă. Interacțiune: Profesor-elevi 

Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 1. SOCIE TATEA INFORMAȚIEI 

MODULUL C. FRAGMEN TAREA S OCIETĂŢII ÎN ERA DIGITALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 "Comunicativ from the commission to the European Parliament, The Council, The European 

Economic and social committee and The Committee of the regions" (2013), available at: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN 

 Antonio Calvani, Antonio Fini, Maria Ranieri( 2015), MERLOT Journal of Online Learning and 

Teaching Vol. 11, No. 1 "Digital Competence in the Knowledge Society", available at: 

 http://jolt.merlot.org/vol11no1/Gallardo-Echenique_0315.pdf 

 T. Jones ( 2011), “Techno-toddlers: A is for Apple”, The Guardian, available online at: 

https://www.theguardian.com/technology/2011/nov/18/techno-toddlers-a-for-apple; 

 Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning" (2006),available at: 

www.academia.edu/6449272/ RECOMMENDATION_OF_THE_EUROPEAN _PARLIAMENT_AND_OF_ THE 

_COUNCIL 

 Eric Sean Williams (2011), "The end of society? Defining and Tracing the Development of 

Fragmentation through The Modern and into the Post-Modern Era ", available at: 

http://aladinrc.wrlc.org/handle/1961/9237 

 Gordon McCalla (2010) "The fragmentation of culture, learning, teaching, and technology", 

available at: http://iaied.org/pub/940/ 

 Ida Cortoni, Veronica LoPresti and PierluigiCervelli (2015) "Digital Competence Assessment: 

A Proposal for Operationalizing the Critical Dimension", available at: 

 http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1215&context=jmle 

 "Focus on digital competence" (2014), All things presentations, available at: 

http://www.allthingspresentations.com/articles/focus-digital-competence 

 https://www.igi-global.com/dictionary/cyber-capability-framework/7600 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

Cunoașterea este o noțiune care înseamnă: 

 deținerea de informații despre un subiect; 

 înțelegerea complexității informațiilor, astfel încât să fie înțeleasă și noțiunea; 

 înțelegerea conexiunilor complexe pe care le poate avea subiectul cu alte subiecte 

conexe. 

Conform Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge), „cunoașterea este o 

familiaritate, conștientizare sau înțelegere a cuiva sau a ceva, cum ar fi fapte, informații, descrieri 

sau abilități, care este dobândită prin experiență sau educație prin perceperea, descoperirea sau 

învățarea lucrurilor. Cunoștințele se pot referi la o înțelegere teoretică sau practică a unui subiect. 

Pot fi implicite (ca în cazul abilității sau expertizei practice) sau explicite (ca în cazul înțelegerii 

teoretice a unui subiect); pot fi mai mult sau mai puțin formale sau sistematice... Achiziția de 

cunoștințe implică procese cognitive complexe: percepție, comunicare și raționament; în timp ce 

cunoștințele sunt de asemenea legate de capacitatea de recunoaștere a ființelor umane”. 

Deci, cunoașterea este practic un statut pasiv al minții. Mai mult, este practic imposibil să 

aveți informații exhaustive despre ceva, prin urmare, în loc de „ știu”; este mai precis să spuneți 

„cred că am suficiente informații pentru a pretinde că înțeleg / cunosc ”. Prin urmare, cunoștințele 

noastre se bazează întotdeauna pe informații parțiale și este dificil de apreciat acea parte ce o știm 

în proporție cu informațiile „întregi”. În plus, informațiile parțiale (cunoștințe parțiale) sunt 

întotdeauna subiective; depinde de persoana care percepe problema dată. 

Cunoașterea nu este doar parțială și subiectivă, ci se poate schimba și în timp. De obicei, 

cunoașterea este transmisă din generație în generație, dar odată cu dezvoltarea științei, „adevărul” 

(cunoașterea) se poate schimba. De fapt, cunoașterea este modul în care oamenii explică faptele 

cunoscute. Totuși, „cunoscutul” se schimbă și cu timpul. 
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„The Torch-Beares” - o sculptură de Anna Hyatt Huntington simbolizând transmiterea 

cunoștințelor de la o generație la alta (Ciudad Universitaria, Madrid, Spania) 

În general, dezvoltarea științei aduce explicații mai noi (= cunoștințe) asupra faptelor care 

fac cunoștințele anterioare invalide. Acest proces este caracterizat prin „jumătate de timp”, un 

termen împrumutat de la fizica nucleară. 

În general, 'jumătatea de timp' este folosită pentru caracterizarea oricărui tip de știință care 

arată ce parte a faptelor științifice („cunoaștere”) devine învechită în timp. Procesul este de obicei 

exponențial, dar cunoștințele din diferite ramuri ale științei scad diferit. Diagramele de mai jos arată 

cantitatea de cunoștințe rămase valabile în timp. 

Acest „fenomen de jumătate de timp” subliniază importanța vitală a învățării pe tot 

parcursul vieții. Ceea ce am învățat cu ceva timp în urmă, este posibil să nu mai fie utilizabil. Cel mai 

bun exemplu pentru asta este știința digitală: ceea ce copiii noștri folosesc cu ușurință, este posibil 

să învățăm din greu, deoarece în timpul nostru tehnica digitală nu a fost atât de larg utilizată. 
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Competența, conform definiției găsite în Wikipedia, 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources), este un set de caracteristici și 

abilități demonstrabile care permit și îmbunătățesc eficiența performanței unui loc de muncă. Cu 

alte cuvinte, în timp ce cunoașterea înseamnă a ști ceva, competența este capacitatea de a folosi 

ceea ce știm. 

Adică, în timp ce cunoștințele noastre sunt pasive, competența este activă: nu numai că știm 

ceva, dar, de asemenea, trebuie să folosim această cunoaștere. Prin urmare, competența este mai 

valoroasă decât cunoașterea. Oamenii spun adesea în legătură cu cunoștințele cuiva că „este 

inteligent, educat”, în timp ce pentru competență, ei spun că acela „este inteligent, eficient, 

capabil.” Cunoașterea aduce rezultate practice doar prin competență. 

Mai dificilă este dobândirea competenței: în primul rând, trebuie să ai cunoștințe suficiente 

și în al doilea rând, trebuie să exersezi cum să folosești cunoștințele. Activitatea principală în 

dobândirea competenței este realizarea, acțiunea. 

Atât învățarea, cât și efectuarea sunt procese complexe și trebuie să fie disponibile mai 

multe precondiții. Este important să subliniem: talentul face lucrurile mai ușoare, dar nu este o 

calitate necesară și suficientă. Competența poate / trebuie, de asemenea, învățată făcând sau doar 

urmărind cum fac ceilalți și apoi repetând acțiunea lor. Atât cunoștințele, cât și competențele pot fi 

dobândite de oricine - pur și simplu pentru unii mai ușor, pentru alții - mai greu. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în Anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este cunoașterea? 

a) când mă întorc acasă 

b) ce învățăm în școală 

c) ce este în America 

d) nu există nimic asemănător cunoașterii 

2. De ce este importantă cunoașterea? 

a) pentru că este necesară orientarea în lume 

b) pentru că fratele meu este mai mare 
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c) pentru că nu am un frate 

d) pentru că mama este acasă 

3. Ce este jumătatea timpului (numit și timpul de înjumătățire) într-o știință? 

a) când îl învăț jumătate de timp 

b) când îl învăț doar pe jumătate 

c) când jumătate din știință nu este interesantă 

d) până când jumătate din știință devine învechită 

4. De ce este necesară învățarea pe tot parcursul vieții? 

a) pentru că altfel am avea prea mult timp liber 

b) deoarece cunoașterea poate deveni învechită 

c) pentru că nu există niciun film în apropiere 

d) pentru că învățăm împreună cu prietenul meu 

5. Putem învăța doar în școală? 

a) da 

b) nu; nu putem învăța în școală 

c) da, din moment ce dau manuale acolo 

d) nu, învățarea este posibilă peste tot 

6. Ce este competența? 

a) capacitatea de a utiliza cunoștințele 

b) capacitatea de a merge la cinema 

c) capacitatea de a fi alături de prietenii mei 

d) nu există nimic similar competenței 

7. Ce este mai important, cunoașterea sau competența? 

a) cunoașterea 

b) competența 
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c) niciuna nu este importantă 

d) ambele sunt la fel de importante 

8. Avem nevoie de cunoștințe pentru competență? 

a) nu, nu avem 

b) da, competența este utilizarea cunoștințelor 

c) nu, competența înlocuiește cunoștințele 

d) da, pentru că altfel mama nu mă lasă să merg la film 

9. Cum poate fi dezvoltată o competență? 

a) nu poate fi dezvoltată 

b) trebuie să o cumpărăm 

c) se dezvoltă când dormim 

d) mai ales prin practică 

10. De ce competența este mai importantă decât cunoașterea? 

a) deoarece cunoașterea este necesară, dar nu suficientă 

b) deoarece competența este scumpă în magazine 

c) pentru că trebuie să mergem la film pentru competențe mult mai des 

d) nu este mai importantă 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Cunoașterea ajută la orientarea în lume. ADEVĂRAT- FALS 

2. Timpul de înjumătățire în știință este atunci când știu doar 50%. ADEVĂRAT- FALS 

3. Cunoștințele pot fi dobândite doar în școală. ADEVĂRAT- FALS 

4. Se poate învăța peste tot, nu doar în școală. ADEVĂRAT- FALS 

5. Există ramuri ale științei care se dezvoltă mai repede decât altele. ADEVĂRAT -FALS 

6. Informatica nu devine niciodată învechită. ADEVĂRAT- FALS 

7. Științele digitale devin învechite mai repede în era digitală. ADEVĂRAT -FALS 
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8. Pentru a fi competenți, avem nevoie și de cunoștințe. ADEVĂRAT- FALS 

9. Competența nu este atât de importantă precum cunoștințele ADEVĂRAT - FALS 

10. Competența nu poate deveni învechită. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este cunoașterea? (Abilitatea de a înțelege și explica diferite evenimente și fapte) 

2. De ce este necesar să nu încetați niciodată învățarea? (Deoarece există o mulțime de 

informații noi) 

3. Ce este timpul de înjumătățire în științe? (Până când jumătatea cunoștințelor științifice 

devine invalidă) 

4. De ce competența este atât de importantă? (Deoarece nu este doar cunoaștere, ci este 

cunoașterea folosită în acțiune) 

5. Cum putem dobândi competență? ( mai ales prin exersare) 

ENUNŢURI CU FINAL DESCHIS 

1. Cunoașterea ne ajută .... (să ne orientăm în lume) 

2. Competența este ... (capacitatea de a utiliza cunoștințele în practică) 

3. Competența este mai importantă decât cunoașterea, deoarece ... (este abilitatea de a 

utiliza cunoștințele) 

4. Competența poate fi dobândită mai ales ... (prin practică) 

5. De asemenea, competența poate deveni învechită, dacă ... (cunoștințele pe care le folosim 

devin învechite) 

75 
 
 

  



 

TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conținutul educației în școală are ca scop dobândirea de cunoștințe, ceea ce la rândul său 

duce la dezvoltarea competențelor necesare în viața practică. Misiunea educației este de a ajuta 

elevii să înțeleagă concepte, principii de bază și să dezvolte gândirea logică și critică a elevilor, să 

sprijine capacitatea de a comunica și de a argumenta, de a colabora în timpul rezolvării problemelor 

și de a-i conduce pe elevi să utilizeze cunoștințele dobândite în viața lor viitoare. Tehnologiile 

digitale ajută la atingerea acestor obiective educaționale. Tehnologiile digitale ajută la dezvoltarea 

gândirii elevilor, capacitatea de a analiza și sintetiza, generaliza, alege strategii adecvate pentru 

rezolvarea problemelor și verificarea strategiilor în practică. Este important să-i educăm pe elevi să 

utilizeze eficient instrumentele civilizației informaționale, respectând legislația și regulile etice în 

utilizarea tehnologiilor informaționale. Este important să atingem acest obiectiv prin aplicarea 

tehnologiilor digitale în materia școlară, proiecte internaționale și proiecte școlare. 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și care 

sunt consecințele acesteia. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Societatea poate deveni din ce în ce mai fragmentată, iar elevii trebuie să înțeleagă efectele 

acestui proces. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 
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2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Cunoaștere și competență 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată cunoștințelor și competenței; 

  să explice de ce învățarea pe tot parcursul vieții este atât de 
importantă; 

 să explice impactul cunoașterii și al competenței în 

societatea actuală. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 2, Modulul A; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Informație, cunoaștere și învățare 
Competențe cheie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

 Activitatea 1: Încălzirea (warm up) 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă cunoașterea? 
De unde vă obțineți cunoștințele? De 
ce cunoașterea devine învechită? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 

Procedură: Pentru ca elevii să înțeleagă pe deplin despre ce este vorba în modulul A, profesorul 
 va prezenta și va explica versiunea electronică Power Point din Tema 2, modulul A. Întrebările 
 vor fi acum repetate, iar profesorul se va concentra pe răspunsurile lor corecte. Profesorul se 
 asigură că elevii înțeleg de ce cunoștințele și competențele joacă un rol decisiv în toate 
 domeniile de activitate 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 3: Dezbatere 

 Procedură: Elevii au lista de competențe într-un tabel și sub tabel au o listă de obiective 
 educaționale care dezvoltă aceste competențe. Elevii se gândesc la semnificația acestor obiective 
 didactice și potrivesc fiecare obiectiv cu o competență. Aceștia discută și analizează obiectivele și 
competențele în perechi și trebuie să ia o decizie cu privire la rezultatul final. Fiecare pereche 
vorbește despre rezultatele obținute. Perechile își compară rezultatele. Atribuirea identică este 
explicată de o pereche diferită de studenți care oferă motive pentru care au potrivit acel obiectiv 
special cu competența respectivă. Dacă cineva are o altă opinie, își poate prezenta opinia, 
explica, apăra și argumenta. 

Rezultatul potrivirii trebuie să fie următorul: 
 Competența cheie Obiectivul didactic 
 Competență de învățare continuă D 
 Competență de comunicare socială F 
Competență pentru aplicarea gândirii matematice, 
 cunoștințe de bază despre știință și tehnologie H 
 Competența tehnologiei informației și comunicațiilor B 
 Competența de soluționare a problemelor E 
 Competență socială și personală A 
 Competența de lucru C 
Competență care vizează inițiativa și antreprenorialul G 

 A. A dobândi metodele de bază de colaborare eficientă în perechi sau în grupuri 
 B. Să dobândească abilitățile de bază în IT pentru a permite dezvoltarea ulterioară 
 C. A putea stabili obiective în funcție de interesele profesionale și a fi critic pentru realizările tale 
D. A realiza necesitatea învățării ca instrument de auto-realizare și dezvoltare personală 
 E. A aplica metode adecvate bazate pe gândirea analitică-critică și creativă atunci când rezolvi 
 problemele 
 F. A utiliza eficient formele de comunicare în timpul procesării și verbalizării diferitelor informații 
 G. A fi capabil să inoveze practicile aplicate la rezolvarea problemelor și să gestioneze noi 
 proiecte pentru a atinge obiectivele, dar nu numai la locul de muncă, ci și în viața de zi cu zi 
H. A utiliza cunoștințele din alfabetizarea științelor naturale, care vă permite să faceți judecăți 
 susținute de știință 

 Interacțiune: lucrul în grup. 
Timp total alocat: 20 de min. 
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Activitatea 4: Rezumatul modulului și tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă . 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 

80 
 
 

  



 

TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL A. CUNOAŞTEREA ŞI COMPETENŢA 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

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

 https://www.quora.com/What-does-the-saying-knowledge-is-power-mean-What- 

is-therelationship-between-knowledge-and-power 

 http://theelearningcoach.com/learning/10-definitions-learning/ 

 https://www.britannica.com/science/learning 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources) 

 http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html 

 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation- 

on-keycompetences-for-lifelong-learning_en 

 https://www.euroguidance.eu/key-competences-for-lifelong-learning 

 http://www.taskeuproject.com/the-tool/the-tool-en/what-are-key-competences/ 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

După cum am văzut în modulul anterior (https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge), 

„Cunoașterea este o familiaritate, conștientizare sau înțelegere a cuiva sau a ceva, cum ar fi fapte, 

informații, descrieri sau abilități, care este dobândită prin experiență sau educație, prin percepere, 

descoperire sau învățarea.” 

Cum s-a schimbat această noțiune odată cu sosirea erei digitale? 

În primul rând, așa cum am văzut în subiectul precedent ( Tema 1, Modulul B), Era digitală este 

caracterizată printr-o creștere de informații stocate digital, de tip avalanșă: 

În timp ce în 1986, 1% din date au fost stocate în format digital, în 2000, acestea a crescut la 

25%, iar în 2007, proporția a crescut la 97% - și este chiar mai mare în prezent. Capacitatea totală de 

stocare digitală mondială a crescut la circa 1700 de exabytes și se așteaptă să crească până la 

aproximativ 2300 exabytes până în 2021. (2300 exabytes = 2.300.000.000.000.000.000.000 bytes = 

2.3x10 ^ 21 bytes sau 2.3 Zettabytes). Doar pentru a simți magnitudinea acestui fapt, toate 

cuvintele rostite vreodată în lume de către ființele umane pot fi stocate pe aproximativ 5 exabytes. 

Ceea ce avem astăzi este de circa 340 de ori mai mult decât atât. 
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Diferite dispozitive de stocare Cel mai important mediu uman de stocare: ADN-ul 

Această capacitate enormă a schimbat în întregime stocarea informațiilor. Anterior, informațiile 

erau în mare parte stocate în cărți și în creierul uman; acum ambele „dispozitive de stocare” și-au 

pierdut considerabil importanța. Acest fapt are consecințe de anvergură: 

 mai devreme, învățarea avea o funcție vitală: știam ce învățasem și, dacă nu, mergeam la 

bibliotecă și obțineam informațiile din cărțile sau publicațiile relevante. Acum, întrebarea 

„ce știu” a fost înlocuită cu „știu să o găsesc pe Internet ...?” Pe de o parte, face viața mult 

mai ușoară (putem vizita orice muzeu al lumii sau ascultăm performanțele celor mai bune 

opere de operă ale lumii doar stând în fotoliu acasă și nu trebuie să avem zeci de metri pe 

raftul nostru de cărți pentru a avea „Enciclopedia Britanică” sau alte cărți similare de stocare 

a datelor) - dar, pe de altă parte, societatea a fost divizată și fragmentată (a se vedea 

modulul de subiect anterior C) și există un decalaj din ce în ce mai mare între persoanele 

care gestionează computerul cu ușurință (mai ales generația tânără) și persoanele (generația 

mai veche) pentru care computerul nu este atât de ușor de gestionat. 

 schimbarea radicală a dispozitivelor de stocare a dus și la alte consecințe negative: 

 valoarea învățării a scăzut - în timp ce ar trebui să fie crescută și extinsă la învățarea 

de-a lungul vieții. Mulți copii spun: „de ce să învăț când pot găsi pe Internet”; 

 exercițiile de memorare și de învățare a poemelor (ceea ce era absolut obișnuit în 

școlile anterioare) și-au pierdut importanța. Raționamentul este similar ca mai sus. 

În consecință, vocabularul tinerilor a scăzut enorm; 

83 
 
 

  



 

 întrucât „Internetul îmi va corecta oricum greșelile de limbă”, nivelul de utilizare 

corectă a limbajului a scăzut considerabil. Mai mult, e-mailurile și sms-urile utilizate 

pe scară largă au introdus „noile reguli gramaticale” și utilizarea cuvintelor: ca 

exemplu, „pentru tine” este înlocuit de ,,4U’’. Citirea mesajelor Facebook (gramatica 

lor) îi îngrozește pe cei care apreciază în continuare corectitudinea unei utilizări a 

limbii; 

 activitatea de a citi a fost înlocuită de vizionarea TV sau Internet, deși este dovedit că 

cititul adaugă mult mai mult dezvoltării intelectuale a persoanei; 

 mass-media prezintă programe din ce în ce mai lipsite de valoare, precum 

„telenovele”, astfel încât dezvoltarea intelectuală și sentimentul gustului (calității) 

oamenilor scad și mai mult; 

 pierderea experienței de lectură face ca lumea intelectuală și emoțională a 

oamenilor să fie mult mai simplă, mai săracă și cu o calitate mai mică; 

 oamenii vor crește din ce în ce mai mult sub influența mass-media; raționamentul și 

judecata lor autonomă se deteriorează; 

 mass-media utilizează (sau poate folosi) influența din ce în ce mai falsă; oamenii sunt 

(sau pot fi) manipulați din ce în ce mai mult. 

În concluzie, revoluția digitală a adus o mulțime de aspecte pozitive, oferind acces ușor la 

informații și cunoștințe, dar a adus și multe pericole. Deci, cunoștințele în era digitală s-au 

transformat în bine sau în rău - în funcție de abilitățile interne ale persoanei. Alfabetizarea media a 

devenit importantă - și trebuie să recunoaștem că foarte mulți oameni sunt analfabeți sau 

ignoranți. Analfabetismul mass-media are același efect ca și în urmă cu 50 de ani, când cineva nu 

putea citi sau scrie. Acest fapt a dus la fragmentarea societății - ceea ce poate fi fatal, dacă nu 

suntem suficient de atenți. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE DE ALEGERE MULTIPLE 

1. Ce este digital? 

a) când arătăm totul degetele noastre 

b) când lucrurile sunt reorganizate în codul lor digital (numeric) 

c) atunci când folosim Internet 

d) când intrăm într-un film 

2. De ce forma digitală este mai bună? 

a) este mult mai precisă 

b) pentru că este mai lungă 
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c) pentru că este mai scurtă 

d) nu este mai bună deloc 

3. Ce este „Exabyte”? 

a) un milion de octeți (1 ^ 6) 

b) un milion de Kilobiți (1 ^ 9) 

c) mii de milioane de gigabyte (1 ^ 18) 

d) mii de miliarde de gigabyte (1 ^ 21) 

4. De ce era actuală se numește Era digitală? 

a) pentru că „digital ˮ sună mai frumos 

b) deoarece datele sunt stocate mai ales în forma lor digitală 

c) pentru că președintele SUA a numit-o așa 

d)era actuală nu se numește Era digitală 

5. În prezent sunt „digitale” și „cunoștințele” interconectate? 

a) nu, nu sunt 

b) da, pentru că digital înseamnă cunoaștere 

c) da, deoarece componentele cunoștințelor sunt stocate mai ales în forma lor digitală 

d) nu, din moment ce nu ne folosim degetele când învățăm 

6. S-au schimbat relațiile noastre în ceea ce privește cunoștințele în era digitală? 

a) nu, nu s-au schimbat deloc 

b) da, știm mult mai puțin în zilele noastre 

c) da, avem mai ușor acces la mult mai multe cunoștințe (informații) 

d) da, pentru că vedem mai multe în filme 

7. Există doar lucruri bune pe care le-a adus Era digitală în raport cu cunoștințele noastre? 

a) da, numai lucruri bune 

b) nu, numai lucruri rele 
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c) nu a adus nimic deloc 

d) nu, există multe pericole legate de Era Digitală 

8. Cine are mai mult acces la mai multe cunoștințe stocate digital? 

a) generația tânără 

b) părinții noștri 

c) bunicii noștri 

d)nimeni nu are acces la mai multe cunoștințe 

9. Care dintre consecințele de mai jos reprezintă efectul secundar al erei digitale? 

a) oamenii au mai puțini prieteni acum 

b) oamenii pot trimite scrisori doar părinților 

c) oamenii citesc de obicei mai puține cărți 

d) oamenii dorm de obicei mai mult 

10. De ce este importantă alfabetizarea media? 

a) pentru că nu putem merge la film fără ea 

b) pentru că nu putem citi 

c) pentru că ne protejează de manipulare periculoasă 

d) nu este deloc importantă 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Digital înseamnă că ne folosim degetele. ADEVĂRAT- FALS 

2. Digital este important, deoarece este mult mai precis. ADEVĂRAT- FALS 

3. Majoritatea datelor sunt stocate în forma lor digitală. ADEVĂRAT- FALS 

4. Avem acces la mult mai multe informații în era digitală. ADEVĂRAT- FALS 

5. Era digitală a adus doar schimbări pozitive. ADEVĂRAT- FALS 

6. Citim mult mai multe cărți în era digitală. ADEVĂRAT- FALS 

7. Baza noastră de cunoștințe este mult mai mare în era digitală. ADEVĂRAT- FALS 
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8. Abilitățile noastre lingvistice (în special gramatica) sunt mult mai bune, deoarece folosim 

internetul. ADEVĂRAT- FALS 

9. Trebuie să fim alfabetizați digital pentru a evita manipularea periculoasă. ADEVĂRAT FALS 

10. Este mai ușor să dobândești cunoștințe în era digitală. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este era digitală? ( Era in care informațiile sunt stocate mai ales în forma lor digitală) 

2. De ce este mai bun formatul digital? (este mult mai precis) 

3. Putem avea acces la mai multe sau la mai puține informații (cunoștințe) în zilele noastre? (la 

mai multe) 

4. A adus Era digitală doar schimbări pozitive? (Nu, și negative) 

5. Care este cel mai important pericol în era digitală? (Manipularea) 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Digital înseamnă ... (stocarea informațiilor sub forma lor digitală). 

2. În era digitală, avem acces la ... (mult mai multe informații). 

3. Era digitală a adus ... (beneficii și pericole). 

4. Este mai ușor să dobândești cunoștințe în ....(era digitală). 

5. Cel mai mare pericol în era digitală este ... (manipularea). 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă termenii de „cunoaștere” și 

„tehnologii digitale”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii trebuie să se asigure că elevii înțeleg următorul aspect: utilizarea tehnologiilor digitale 

pentru a obține cunoștințe în era digitală este o parte esențială a educației moderne. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 

93 
 
 

  



 

TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Cunoașterea în Era digitală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să ofere o definiție adecvată erei digitale; 

 să explice caracteristicile și transformările sociale ale cunoștințelor 

în era digitală; 
 să explice impactul pe care l-a avut era digitală în societatea de 

astăzi. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 2, Modulul B; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Era digitală, Cunoașterea 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzire (warm up) 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă Era digitală? 
 De unde vă obțineți informațiile? 

 Care sunt schimbările cunoștințelor în zilele noastre? 
 La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 

Procedură: Pentru ca elevii să înțeleagă pe deplin ce este cunoașterea în Era digitală, profesorul 
 va folosi prezentarea Power Point din Tema 2, modulul B. Întrebările vor fi acum repetate, iar 
 profesorul se va concentra pe răspunsurile lor corecte. Profesorul se asigură că elevii înțeleg de 
 ce informațiile joacă un rol decisiv în toate domeniile de activitate. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 3: Dezbatere 

 Procedură: Elevilor li se cere să numească patru activități pe care le-ar putea efectua, folosind 
un computer acasă (să scrie scrisori, rapoarte, activități de memorii, curriculum vitae, găsirea 
 informațiilor, carduri de divertisment, editarea fotografiilor etc.). Aceștia sunt apoi rugați să 
 explice cum pot fi realizate aceste activități fără a utiliza noile tehnologii. Împreună cu elevii, 
 profesorul poate alege o activitate și poate începe să lucreze în grupuri cu clasa. Un grup își 
 imaginează desfășurarea activității alese cu utilizarea TIC și celălalt grup fără ea. 
 Rezultatele, avantajele și dezavantajele sunt scrise pe flip chart și apoi discutate cu întreaga 
 clasă. 

Timp de lucru alocat pentru munca în grup: 10 min. 
Profesorul se va concentra pe transformările sociale aduse de noile tehnologii. 
Interacțiune: lucrul în grup. 
Timp total alocat: 20 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului și tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL B. CUNOAŞTEREA ÎN ERA DIGITALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

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

 https://www.researchgate.net/publication/328768126_Knowledge_Management_in_the_Di 

gital_Era 

 https://pdfs.semanticscholar.org/50ac/f19dbe0eecba473d4f4ab6ca8e94d8ce570e.pdf 

 https://clevva.com/rethinking-approach-knowledge-management-within-digital-era/ 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/095315108X288866 

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

 https://www.psychologytoday.com/us/blog/communicationsuccess/201510/14-signs- 

psychological-and-emotional-manipulation 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

Conform definiției, competența este capacitatea de a utiliza cunoștințele dobândite în 

practică. Este valabil și pentru competența digitală. 

Competența digitală este mult mai complexă decât folosirea abilităților obișnuite de 

calculator: Word, Power Point, Excel. Există un număr mare de clasificări și generații de 

componente diferite, de exemplu: 

Componentele competenței digitale de Bryn Mawr 

(Https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/what-are-digital-competencies) 

Aici, diferite componente presupun și implică următoarele: 

1. Aptitudini digitale de supraviețuire 

(Https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/digital-survival-skills) 

- rețele și gestionarea fișierelor 
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- învățare pe tot parcursul vieții; 

- depanare; 

- managementul identității digitale, confidențialității și securității; 

- căutare strategica pe web și baze de date 

2. Comunicare digitală 

(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/digitalcommunication) 

- comunicare colaborativă 

- scriere digitală și publicare 

- analiza audio-vizuală și producție 

3. Gestionarea și conservarea datelor 

(Https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/data-management-and-preservation) 

- colectarea electronică a datelor 

- confidențialitate, securitate și conservare 

- curățarea, organizarea și gestionarea datelor 

- meta-date (Învățarea de a găsi, citi și analiza în mod critic informații despre date, fișiere și 

obiecte digitale care sunt stocate în metadate, inclusiv date legate de drepturile de autor și 

de confidențialitate.) 

4. Analiza și prezentarea datelor 

(Https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/data-analysis-andpresentation) 

- interogări de date și raportare 

5. Crearea, proiectarea și dezvoltarea critică 

(Https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/critical-making-designand- 

development) 

- gândire / codificare algoritmică 

- gândirea proiectării 

- management de proiect 

- cercetare digitală 

Cadrul european de competență digitală formulează componentele într-un mod diferit 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8202&furtherPubs=yes) 
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Aici, numele componentelor sunt diferite, dar, practic, acoperă câmpuri similare ca mai sus. 

Comunicare și colaborare 

Crearea de conținut digital 

Siguranță 

Rezolvarea problemelor 

Informarea și alfabetizarea datelor 

Și alte liste de componente din alte definiții ale competenței digitale sunt, de asemenea, similare; 

poate că numele pot fi diferite. 

Cea mai importantă componentă în competența digitală este alfabetizarea media. (vezi și 

Tema 3, modulul A). Conform definiției (https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy), 

„Alfabetizarea media cuprinde practicile care le permit oamenilor să acceseze, să evalueze critic și 

să creeze media.” Alfabetizarea media nu se limitează la un singur mediu. Asociația Națională 

pentru Educația în Literație Media, din SUA, o definește ca fiind capacitatea de a accesa, analiza, 

evalua, crea și acționa folosind toate formele de comunicare. Alfabetizarea media este cea mai 

importantă armă împotriva manipulării mass-media și, de asemenea, ajută la menținerea securității 

utilizatorilor de internet. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este competența? 

a) capacitatea de a folosi cunoștințele pe care le ai 

b) citirea unei cărți 

c) vorbind cu un prieten 

d) merg la film 

2. Ce este digital? 

a) folosirea degetelelor 

102 
 
 

  



 

b) înmulțirea cu zece 

c) folosirea codurilor numerice (digitale) pentru informare și cunoaștere 

d) folosire scalei Celsius pentru măsurarea temperaturii 

3. Ce caracterizează Era digitală? 

a) calculatorul 

b) cantitatea enormă de date și informații stocate în lume în formă digitală 

c) măsura digitală 

d) nicio caracteristică 

4. Ce este competența digitală? 

a) folosind o legătură în computerul meu 

b) să aibă un smartphone 

c) capacitatea de a gestiona e-mailurile 

d) capacitatea de a gestiona conținutul și activitățile pe internet în mod critic și inteligent 

5. De ce este atât de importantă competența digitală? 

a) nu este deloc importantă 

b) pentru că este necesar să citiți cărți electronice 

c) deoarece numai persoanele competente digital pot folosi internetul în mod corespunzător 

și în siguranță 

d) deoarece altfel factura la energie electrică va fi prea mare 

6. Ce sunt cele 8 „competențe cheie”? 

a) opt scrisori de scris 

b) competențe de nota 8 

c) să deschizi porțile 

d) sunt acele competențe care sunt necesare pentru o viață de succes 
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7. Cine a elaborat „8 competențe cheie”? 

a) Jules Verne 

b) UE 

c) Ernest Hemingway 

d) Bill Gates 

8. Ce presupune siguranța în comunicarea digitală? 

a) că poarta noastră este închisă 

b) siguranța protejează confidențialitatea și îmi onorează drepturile personale 

c) siguranța este că am un câine de luptă 

d) nu există siguranță în comunicarea digitală 

9. Ce este gândirea critică în comunicarea digitală? 

a) nu cred orbește tot ceea ce apare pe net, ci controlez și verific din alte surse 

b) atunci când îmi critic profesorii. 

c) atunci când îmi critic prietenii. 

d) nu există nici o gândire critică. 

10. Ce este manipularea? 

a) să motivezi pe cineva pt. interesele manipulatorului, adesea necinstit și pe nedrept 

b) se câștigă într-un joc de cărți 

c) este la fel ca motivația 

d) nu există niciun fel de manipulare 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Competența digitală este să poți scrie sms-uri. ADEVĂRAT- FALS 

2. Digital înseamnă când datele sunt stocate în forma lor digitală (numerică). ADEVĂRAT- FALS 

3. Competența digitală nu este deloc importantă. ADEVĂRAT- FALS 

4. Gândirea critică este foarte importantă în competența digitală. ADEVĂRAT-FALS 
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5. Alfabetizarea media este atunci când putem citi cărți electronice. ADEVĂRAT- FALS 

6. Motivația este un lucru normal, dar manipularea este în mare parte necinstită. ADEVĂRAT- 

FALS 

7. Nu este atât de ușor să observăm când cineva vrea să ne manipuleze. ADEVĂRAT- FALS 

8. Gândirea critică nu este importantă. ADEVĂRAT- FALS 

9. Cele „8 competențe cheie” sunt de o importanță vitală pentru a avea succes în viață. 

ADEVĂRAT- FALS 

10. Cele „8 competențe cheie” au fost elaborate de Bill Gates. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este competența digitală? (Abilitatea de a utiliza dispozitive digitale și Internet într-un mod 

sigur și inteligent) 

2. De ce este atât de importantă competența digitală? (Deoarece serviciile digitale precum 

Internet sau telefonul mobil au devenit ceva obișnuit) 

3. Ce este digital? (Când informațiile și cunoștințele sunt stocate în mod digital, numeric) 

4. Ce este manipularea? (Motivare necinstită și nedreaptă, mai ales din motive egoiste) 

5. Ce este alfabetizarea media? (Abilitatea de a utiliza media într-un mod inteligent și critic) 

ENUNŢURI CU FINAL DESCHIS 

1. Competența este ... (capacitatea de a utiliza în mod activ cunoștințele ). 

2. Competența digitală este importantă, deoarece ... (tehnica digitală are o importanță vitală 

astăzi). 

3. Competența digitală este una dintre cele ... (opt) competențe cheie elaborate de UE. 

4. Manipularea este de obicei necinstită și nedreaptă, deoarece ... (se face din motive egoiste). 

5. Manipularea poate fi evitată dacă ... (suntem activi, critici și prudenți). 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „competența 

digitală”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg următorul fapt: dezvoltarea competențelor 

digitale este o parte esențială a educației moderne necesare vieții de zi cu zi și dezvoltării 

personale. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală și versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și, dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Competența digitală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 
  să dea o definiție adecvată competenței digitale; 

  să explice caracteristicile și componentele competenței digitale; 

 să explice impactul competenței digitale asupra societății actuale 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 2, Modulul C; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire și Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Lumea digitală 
Competența 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă competența digitală? 
De unde vă obțineți informațiile? Ce 
competențe digitale cunoașteți? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 2: Prezentare 

Procedură: Pentru ca elevii să înțeleagă pe deplin ce este competența digitală, profesorul va 
 folosi prezentarea Power Point din Tema 2, modulul C. Întrebările de încălzire vor fi acum 
 repetate, iar profesorul se va concentra pe răspunsurile lor corecte. Profesorul se asigură că elevii 
 înțeleg de ce competența digitală joacă un rol decisiv în toate domeniile de activitate. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 15 min. 

Activitatea 3: Bulgărele de zăpadă 

Procedură: Elevilor li se oferă următorul text de citit. 
 În aceste zile nu trebuie să trecem cu vederea faptul că societatea și stilul nostru de viață s-au 
 schimbat. Am văzut, de asemenea, schimbări pe piețele de muncă și modificări ale cerințelor 
 pentru angajați. Aceste schimbări se reflectă în necesitatea schimbării educației formale, 
 reevaluării conținutului educației și reacționării la noile nevoi ale vieții productive din societate. 
 Subiecte precum Matematică, Economie, Limbă, Limba străină, Istorie, Civică, Geografie, Fizică, 
 Chimie și Biologie nu își pierd funcția principală, dar sunt extinse prin noi subiecte și abordări. 
 Educația modernă merge mână în mână cu dezvoltarea competențelor cheie, inclusiv a 
competențelor digitale. Tehnologiile digitale ajută la dezvoltarea acestor competențe. Printre 
competențele importante din era digitală se numără: 
• Creativitatea și simțul inovației, 

• Comunicare și colaborare, 

• Gândire științifică și lucru cu informații, 
• Gândire critică, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, 
• Cetățenie digitală și determinarea de a te educa întreaga viață, 
• Utilizarea eficientă a tehnologiilor 
 După citirea textului, elevii se gândesc la competențele menționate, la sensul lor în îmbunătățirea 
 alfabetizării digitale și fiecare elev pune competențele în ordinea corectă, de la cea mai 
importantă la cea mai puțin importantă. Elevii formează perechi și lucrează din nou la aceeași 
 misiune împreună - discută, dau argumente și pun competențele în funcție de importanța lor. 
 După rezolvarea exercițiului, fiecare pereche găsește o altă pereche pentru a forma un grup de 
 patru. Atribuirea este în continuare aceeași - elevii discută, dau argumente și pun competențele în 
 funcție de importanța lor. Fiecare grup numește un reprezentant - un vorbitor. El sau ea prezintă și 
 explică rezultatele grupului restului clasei. Elevii împreună cu profesorul compară rezultatele 
 fiecărui grup și discută diferențele. Interacțiune: lucrul în grup și în perechi 

Timp total alocat: 20 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului și tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 2. DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢĂ 

MODULUL C. COMPETENŢA DIGITALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

. https://techterms.com/definition/digital 

. https://techterms.com/definition/computerethics 

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

. https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources) 

. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/digitalcompetenc 

e-the-vital-.htm 

. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962 

. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 

. https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

Trăim într-un flux informațional continuu; primim constant o cantitate foarte mare de 

informații. O parte din acestea nu sunt relevante, dar datorită cantității, chiar și informațiile 

relevante nu pot fi procesate complet. O modalitate inteligentă de prelucrare a informațiilor 

care ajung la noi prin intermediul mass-media se numește alfabetizare media. 

Este de o importanță vitală să fim alfabetizați în mass-media, deoarece informațiile 

primite ne influențează enorm. Competența digitală este o competență de bază de care are 

nevoie fiecare cetățean. În zilele noastre, societatea necesită cetățeni care sunt capabili să 

utilizeze tehnologia în scopuri personale, profesionale sau educaționale. Cetățenii ar trebui să 

fie, de asemenea, utilizatori responsabili într-o societate democratică. 

O persoană competentă digital înțelege și evaluează în mod critic diferite aspecte și 

conținuturi ale suportului digital. Ei sunt conștienți de importanța competențelor digitale și 

consideră critic că noile tehnologii sunt sau nu o soluție sau o oportunitate. 

O persoană are libertatea de exprimare indiferent de natura canalului pe care îl alege. 

Astfel, o persoană are dreptul să își exprime opiniile prin internet, dar legile care impun restricții 

sau limitări trebuie să fie, de asemenea, accesibile și concrete, înțelese și aplicate clar (restricții: 

defăimare, discurs rasist, discriminare, discurs ostil sau violent etc). 

Există, de asemenea, un alt aspect important: libertatea mass-media și libertatea 

informației, dar trebuie să fie pus accentul pe un echilibru intre libertatea de exprimare și 

dreptul la confidențialitate. Deci, accesul neîngrădit la informații trebuie conectat la 

confidențialitate și protecția datelor, deoarece libertatea de exprimare nelimitată diferă mult de 

defăimare. 

Următorul grafic vă poate ajuta să explicați mai bine elevilor dvs. diferențele dintre fapte 

și opinii (https://teachingcommons.lakeheadu.ca). 
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Comunicarea pornește de la o informație și un feedback, o reacție la aceasta. Acea reacție 

ne confirmă înțelegerea, reflectă opinia noastră, ne transmite acordul sau neplăcerea, ne spune 

contra-propunerea, etc. Orice lucru care dă un feedback informatorului transformă informațiile în 

comunicare. 

Deoarece atât motivația cât și manipularea sunt de fapt motivație într-un sens mai larg, 

metodele utilizate pot fi foarte similare. Diferența este onestitatea și obiectivitatea. Motivația este 

sinceră și se realizează în interesul persoanei motivate, în timp ce manipularea este de obicei 

necinstită, individualizată, subiectivă și urmează - poate într-un mod ascuns - interesele 

manipulatorului. Pentru a evita manipularea, persoana manipulată trebuie să fie atentă și trebuie 

să poată controla și verifica informațiile furnizate de manipulator. Întrucât informațiile sunt 

furnizate în mare parte pe cale electronică în zilele noastre, pentru a evita să fie manipulată, 

persoana trebuie să fie alfabetizată - adică media-alfabetizată. 

Responsabilitatea noastră principală ca profesori este aceea de a acționa ca modele de rol 

etic pentru elevii noștri și de a stabili relații care să încurajeze elevii să se comporte etic. Profesorii 
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sunt chemați să pledeze pentru și să învețe elevii despre utilizarea etică a informațiilor digitale 

astfel încât elevii să respecte confidențialitatea și libertatea de exprimare, drepturile de autor și 

proprietatea intelectuală. Profesorii nu pot împiedica elevii să se bucure de tehnologie în afara 

școlii, dar își pot face elevii conștienți de implicațiile etice ale propriilor acțiuni; ele pot crea o 

anumită atitudine negativă față de orice utilizare neetică a TIC-urilor, în timp ce se străduiesc să 

înțeleagă și să distingă binele de rău, adevărul de fals. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

 Cum puteți fi sigur de sursele dvs. atunci când navigați pe internet? Primul pas este 

identificarea autorilor și acuratețea oferită de aceștia. Apoi, vă puteți asigura că vizitați site-uri 

recunoscute care prezintă informații de încredere, verificați data și datele de acreditare ale 

autorului. Mai mult, puteți verifica TDL și Domeniul. Ați putea chiar să citiți și alte articole de pe 

site. 

 Menționați un loc în care toate informațiile sunt corecte. Biblioteca este încă unul dintre cele 

mai precise locuri de informare. 

 Motivele pentru care nu aveți încredere în Wikipedia atunci când căutați informații: 

Wikipedia trebuie evaluată critic pentru că este o sursă/zonă deschisă. 

 Justificați cu argumente dacă articolul de mai sus este corect sau nu: 

Alfabetizarea digitală implică mai mult decât simpla abilitate de a utiliza software sau de a opera 

un dispozitiv digital; include o mare varietate de abilități cognitive, motorii, sociologice și 

emoționale complexe, de care utilizatorii au nevoie pentru a funcționa eficient în medii digitale. 
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Sarcinile necesare în acest context includ, de exemplu, instrucțiuni de „citire” de pe afișaje grafice în 

interfețele utilizatorului; utilizarea reproducerii digitale pentru a crea materiale noi și semnificative 

din cele existente; construirea de cunoștințe dintr-o navigație hiper textuală neliniară; evaluarea 

calității și validității informațiilor; o înțelegere matură și realistă a „regulilor” care prevalează în 

spațiul cibernetic. Acest nou concept emergent de „alfabetizare digitală” poate fi utilizat ca o 

măsură a calității activității elevilor în medii digitale și poate oferi cercetătorilor și dezvoltatorilor un 

mijloc de comunicare mai eficient în conceperea unor medii mai bune de utilizare. Lucrarea de față 

propune un cadru conceptual holistic și rafinat pentru alfabetizarea digitală, care include 

alfabetizarea foto-vizuală; alfabetizarea reproducerii; ramificarea alfabetizării; alfabetizarea 

informației; și alfabetizarea socio-emoțională. 

• Ce este testul CRAAP și cum te poate ajuta în procesul de evaluare când primești informații? Testul 

CRAAP presupune aflarea sursei informației, verificarea veridicității și corectitudini informațiilor etc. 

• Comparați și contrastați sursele primare și secundare. Potrivit dumneavoastră, care este mai 

valoroasă? Sursele primare sunt rapoarte despre descoperirile, ideile sau evenimentele originale, în 

timp ce sursele secundare interpretează, comentează sau evaluează sursa primară. 

• De ce este important să vă evaluați sursele? Deoarece, datorită multitudinii de informații și a 

accesului masiv al utilizatorilor pe internet, informațiile pe care le găsim pot fi corupte. 

• De ce trebuie să fii etic atunci când creezi material nou? Un creator responsabil este cineva care 

folosește inteligenta pentru a crea un conținut cu scopuri si în moduri care onorează pe sine și pe 

ceilalți. 'Intenția gândită' este una dintre cele mai semnificative caracteristici ale procedurii de 

gândire, deoarece îi adaugă valoare. Pe măsură ce gândul tău generează energie, el are impact 

asupra a tot ceea ce se întâmplă după. 

• Menționează 3 principii ale creatorilor etici. Reproduc informații după ce au fost verificate, spun 

adevărul, dezvăluie sursele. 

 Scrieți un articol despre interesul vostru urmând principiile de bază ale unui creator etic. 

Citiți-l și discutați-l apoi cu sala de clasă. Soluția temelor este textul studenților. Nu există un 

singur răspuns corect. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

CRITICAL THINKING AND UNDERSTANDING A. MEDIA 

 LITERACY;FACTS VSOPINION.THE FREEDOM OF SPEECH 

MEDIA LITERACY 

FACTS VS OPINION. THE FREEDOM OF SPEECH 

CHECK YOUR SOURCES 
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SLIDE-uri NOTE 

Question information 
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SLIDE-uri NOTE 

Becoming responsible creators 

Why is becoming a responsible creator 
important? 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în Anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Internetul este un loc unde se află informații 

a) nu este adevărat 

b) total adevărat 

c) atât adevărat, cât și fals 

d) niciuna dintre cele de mai sus 
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2. Informațiile de pe internet pot fi create de 

a) toată lumea 

b) numai utilizatori cu experiență 

c) utilizatorii cu conturi 

d) nimeni 

3. Acuratețea informației trebuie verificată prin/de către 

a) algoritmi de calculator 

b) persoanele care îl încarcă 

c) utilizatorii care citesc informațiile 

d) utilizatorii în general 

4. Creditele autorului sunt o dovadă a 

a) informațiilor fiabile 

b) citării 

c) informațiilor care nu sunt de încredere 

d) aroganței autorului 

5. În afară de internet, unul dintre cele mai bune locuri pentru cercetare este 

a) televiziune 

b) ziare 

c) muzee 

d) bibliotecă 

6. Utilizatorii ar trebui să recunoască și să verifice dacă informațiile citite sunt 

a) fapt sau opinie 

b) o părere bună 

c) o opinie lipsită de respect 

d) optimiste sau pesimiste 
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7. Fapta spune ceea ce s-a întâmplat și 

a) poate fi dovedită ca fiind adevărată sau falsă 

b) nu poate fi dovedită adevărată sau falsă 

c) nu poate fi dovedită în niciun fel 

d) oricum o credem 

8. Opiniile sunt judecăți sau atitudini care 

a) nu pot fi dovedite corecte sau greșite 

b) pot fi dovedite corecte sau greșite 

c) au dreptate 

d) sunt doar greșite 

9. Un alt lucru pe care utilizatorii ar trebui să îl verifice este 

a) valabilitatea 

b) disponibilitatea 

c) pozitivitatea 

d) negativitate 

10. Avem cea mai bună echipă de fotbal din America 

a) un fapt 

b) o opinie 

c) o minciună 

d) adevărul 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT- FALS 

1. Datorită accesului extins la diverse informații, trebuie să existe o selecție atentă a ceea ce 

citim. ADEVĂRAT- FALS 

2. Internetul constă într-un mic stoc de informații. ADEVĂRAT- FALS 

3. Toată lumea poate crea materiale pe internet. ADEVĂRAT- FALS 

4. Oceanul de date trebuie privit cu ochi critici. ADEVĂRAT FALS 
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5. Utilizatorii nu trebuie să verifice dacă informațiile sunt corecte sau nu. ADEVĂRAT- FALS 

6. Biblioteca este un loc care nu este de încredere pentru a face o cercetare. ADEVĂRAT- FALS 

7. TDL și Domeniul ar trebui să fie verificate de utilizatori. ADEVĂRAT- FALS 

8. Verificarea datei și a acreditărilor autorului nu este necesară. ADEVĂRAT- FALS 

9. Opiniile sunt judecăți sau atitudini care pot fi dovedite corecte sau greșite. ADEVĂRAT- FALS 

10. Faptele ne spun ce s-a întâmplat și pot fi dovedite adevărate sau false. ADEVĂRAT- FALS 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Internetul constă într-un depozit imens de …………………………… (informații). 

2. Oceanul de date ar trebui văzut cu .................................... (ochi critici). 

3. Utilizatorii trebuie să verifice dacă informațiile sunt ................................ (exacte). 

4. Biblioteca este încă unul dintre cele mai bune locuri pentru ................................... 

(cercetare). 

5. Deoarece internetul este deschis pentru oricine, este posibil să citiți ............................... 

(informații corupte). 

ÎNTREBĂRI CU FINAL DESCHIS 

1. În zilele noastre, care este cel mai frecvent instrument de căutare a informațiilor? 

Internetul 

2. Care este diferența de bază între informațiile de internet și o bibliotecă? Internetul constă 

într-un depozit imens de informații, unde practic toată lumea poate crea material. 

3. Ce este un fapt? Faptele ne spun ce s-a întâmplat și pot fi dovedite adevărate sau false. 

4. Ce este o opinie? Opiniile sunt judecăți sau atitudini care nu pot fi dovedite corecte sau 

greșite. 

5. Ce lucruri verifică utilizatorii pentru a-și evalua sursele? Aceștia ar trebui să verifice dacă 

sursa este exactă, relevantă, actuală, cu autoritate și intenție. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „gândirea critică” și 

„competenţa media”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg faptul că internetul este prezent în viața lor de zi 

cu zi. De aceea este foarte important să înveți cum să navighezi în siguranță. Este nevoie de 

învățarea principiilor de bază ale creării materialului etic. Se presupune că elevii vor oferi 

numeroase exemple despre schimbările sociale din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Verifică sursele 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să înțeleagă că internetul nu este de încredere 100% 

  să verifice sursele de pe internet 

 evalua beneficiile verificării informațiilor pe internet cu 

cărțile din bibliotecă. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 3, Modulul A; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Mass media 
Cercetare 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Beat buzzer 

Procedură: Elevii vor forma două echipe. De fiecare dată când se pune o întrebare, fiecare 
 jucător care știe răspunsul va trebui să apese '' soneria ''. Doi jucători din cele două echipe vor 
 juca de fiecare dată pentru o singură întrebare. Echipa cu cele mai corecte răspunsuri câștigă. 
 Întrebările vor fi propoziții, iar elevii vor trebui să răspundă dacă propozițiile sunt fapte sau 
 opinii. (De exemplu: Fapt = copiii se joacă pe stradă, Opinia = Copiii răi se joacă pe străzi). 

 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Muncă în echipe 

Procedură: Clasa va fi împărțită în perechi de patru elevi. Fiecare grup va găsi informații despre 
un subiect și apoi va evalua exactitatea informațiilor. În cele din urmă, vor prezenta procesul pe 
care l-au urmat. 
 Interacțiune: muncă în echipă; 
Timp alocat: 20 min. 

Activitatea 3: Elevi în acțiune 

 Procedură: După ce au evaluat informațiile altor oameni, acum elevii vor încerca să încarce 
ceva în Wikipedia sau să corecteze fapte greșite. În acest fel, vor realiza cât de importantă este 
responsabilitatea utilizatorului în ceea ce privește mass-media. 
Timp de lucru alocat pentru munca în grup: 10 min. 
Interacțiune: lucrul în grup. Timp total alocat: 10 
de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL A. COMPETENŢA MEDIA; FAPTELE ÎN OPOZIŢIE CU OPINIA; 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 Eshet, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital 

era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106. Norfolk, VA: 

Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved January 21, 

2019 

 https://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content 

 https://www.scribbr.com/citing-sources/primary-and-secondary-sources/ 

 https://researchguides.ben.edu/source-evaluation 

 http://constitutionus.com/#amendments 

 https://www.educationworld.com/a_lesson/lesson-plan-booster/cyber-ethics.shtml 

 https://www.mindmeister.com/852183387/how-to-be-a-responsible-internet-user-in- 

9simple-ways 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

Ce este managementul sinelui? 

Autogestionarea este o alternativă la metoda tradițională, ierarhică de organizare. Există câteva 

idei cheie care sunt centrale pentru filosofia de autogestionare, și anume : 

- oamenii sunt în general mai fericiți atunci când au control asupra propriei vieți. 

- nu are prea mult sens să atribuiți unei persoane autoritate să ia decizii fără a fi implicat în 

proces 

- responsabilitatea face ca oamenii să evolueze. 

Reguli pentru autogestionare: 

- Lucrează după valorile tale. Vorbește! Susține ceea ce crezi tu, nimeni altcineva nu o va face. 

- Respectă-ți promisiunile. 

- Când ceri mai multă responsabilitate, așteaptă-te să fii răspunzător pe deplin. 

- Să fii de încredere și să îndeplinești așteptările pe care le stabilești cuiva. 

- Îmbogățeşte-ţi creativitatea creând obiceiuri bune și respingându-le pe cele rele. Păstrează o 

etică de lucru bună. 

- Fii interesant. Fii drăguț. Fii amabil, politicos și respectuos. Fii atent. Fii auto disciplinat. 

- Încearcă să păstrezi obiceiuri sănătoase pentru a-ți asigura sănătatea mentală și corporală. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

• Care sunt ideile cheie ale autogestionării? Oamenii sunt în general mai fericiți atunci când au 

control asupra propriei vieți; nu are prea mult sens să atribuiți unei autorități, unei persoane 

luarea deciziilor fără să fii implicat în proces. 

• Cum puteți obține autogestionarea? Câțiva pași pentru realizarea autogestionării sunt: 

- Trăiește după valorile tale. Vorbește! 

- Susține ceea ce crezi tu, nimeni altcineva nu o va face. 

- Respectă-ți promisiunile. 

- Când ceri mai multă responsabilitate, așteaptă-te să fii răspunzător pe deplin. 

• Care sunt avantajele autogestionării? Autogestionarea îi face pe oameni mai fericiți. De 

asemenea, dă un sentiment de autocontrol, care este important pentru a te simți puternic. În 

plus, ne cultivă cunoașterea de sine. 

Formularul de auto-management - elev 

Nume: _________________ 

Data: __________________ 

Puneți o față zâmbitoare în cutie dacă lucrați la misiunea dvs. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☺ 

De câte ori am lucrat la misiunea mea ? 

Scopul meu este: ________________ 
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Mi-am îndeplinit obiectivul (da sau nu): ___________ 

Mă voi întări atunci când îmi voi atinge obiectivul: _________________________ 

Soluția din această temă depinde de reacțiile specifice ale fiecărui elev, astfel încât să poată fi 

completată înainte. 

• Ce este o identitate digitală? O identitate digitală este modul de identificare a rolului cuiva într-o 

lume digitală. 

• Care sunt tipurile de identitate pe care le poate avea cineva? Identitatea fizică și trăsăturile 

personalității noastre. 

• Ce este conceptul de sine? Conceptul de sine este în general raportat la percepțiile noastre 

individuale, la comportamentul, abilitățile și caracteristicile noastre unice. Demonstrează o 

imagine mentală despre cine suntem ca persoană. 

• Cum influențează tehnologia conceptul nostru de sine? Identitățile digitale sunt relativ noi 

pentru lume și includ reprezentări pentru toate identitățile; numele de utilizator și parolele pentru 

toate conturile online, istoricul căutării, postările pe rețelele de socializare, fotografii digitale, 

imagini de pașaport scanate și așa mai departe. Toate sunt legate de identitatea ta digitală și 

propria persoană. 

 Indicați-vă acordul cu fiecare afirmație pe o scară de la 1 la 5 cu 

1 = foarte adevărat, 

2 = predominant adevărat, 

3 = oarecum adevărat, 

4 = puțin adevărat, 

5 = foarte diferit de mine 

De multe ori mă simt inferior celorlalți. 
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Evit problemele mele decât să le confrunt. 

Alții mă rețin frecvent în realizările mele. 

Am încredere că pot depăși obstacolele viitoare. 

Trăiesc prea des după standardele altor oameni. 

Soluția acestei teme revine în totalitate elevilor. 

• De ce oamenii au tendința de a crede că acțiunile lor au un efect mai mare decât în realitate? O 

cauză a acestui fenomen este probabil tendința de a supraestima efectul propriilor acțiuni în ochii 

celorlalți. 

• Ce înseamnă sa te crezi 'in lumina reflectoarelor'? Oamenii tind să creadă că sunt observați mai 

mult decât sunt cu adevărat. 

Faceți un test de personalitate pe care îl veți găsi pe internet și răspundeți sincer. Scrieți 

rezultatul despre personalitatea dvs. și apoi faceți din nou testul cu un prieten sau un 

membru al familiei și cereți-i să răspundă la ceea ce au crezut că veți răspunde. Apoi scrieți 

diferențele. 

Soluția acestei teme depinde de testul pe care elevii îl vor alege și de răspunsurile acestora. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

CRITICAL UNDERSTANDING 

Self managing 

Self managing 

Why is self managing important? 

What is self management? 

Key ideas for self management 

Which are some rules for self management? 
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SLIDE-uri NOTE 

The influence of information processing in describing self- 
concept. 

Types of identity 

• Physical identity 

• Personality traits 

Digital identity 

Self-concept 

What is self-concept? 
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SLIDE-uri NOTE 

Three different parts of self-concept 

Carl Rogers theory 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în Anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este managementul de sine/autogestionarea? 

a) Autogestionarea este o alternativă la metoda tradițională, ierarhică de organizare. 

b) Autogestionarea este un exercițiu de meditație. 

c) Autogestionarea este sinonim cu stima de sine. 

d) Niciuna dintre cele de mai sus 
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2. Oamenii sunt mai fericiți când 

a) au control asupra propriilor vieți 

b) nu au control 

c) altcineva își controlează viața 

d)nu au nimic de-a face cu ceilalți 

3. Autogestionarea este ceva ce 

a) poate fi învățat cu practică 

b) nu poate fi învățat cu practică 

c) nu este util tuturor 

d) este o caracteristică a managerilor 

4. Autogestionarea este o abilitate de care se preocupă 

a) lideri 

b) profesori 

c) manageri 

d) toată lumea 

5. Autogestionarea presupune a face ceva diferit pentru a 

a) atinge mai târziu un obiectiv 

b) schimba comportamentul 

c) a deveni manager 

d) a deveni o persoană mai bună 

6. Autocontrolul este o competență pentru 

a) încrederea în sine 

b) stima de sine 

c) autogestionare 

d) conștientizarea de sine 
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7. O regulă de autogestionare este să 

a) trăiești momentul 

b) trăiești după valorile tale 

c) trăiești o viață liniștită 

d) trăiește-ți viața la maxim 

8. Autogestionarea necesită să manifestaţi 

a) încredere în sine 

b) siguranță 

c) auto-orientare 

d) auto-disciplinare 

9. Încercați să păstrați obiceiuri sănătoase pentru a vă asigura 

a) sănătatea mentală și corporală 

b) aspect bun 

c) gândire bună 

d)niciuna dintre cele de mai sus 

10. De obicei, responsabilitatea îi face pe oameni 

a)să evolueze 

b) anxioşi 

c) obosiți 

d) simtă presiune. 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT -FALS 

1. Autogestionarea este o alternativă la metoda tradițională, ierarhică de organizare. 

ADEVĂRAT- FALS 

2. Nu există idei cheie care să fie fundamentale în filosofia de autogestionare. ADEVĂRAT- FALS 
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3. Nu are prea mult sens să atribuiți unei persoane autoritate să ia decizii fără să fie implicată 

în proces. ADEVĂRAT FALS 

4. Oamenii sunt în general mai anxioși atunci când au control asupra propriei vieți. ADEVĂRAT- 

FALS 

5. De obicei, responsabilitatea face ca oamenii să evolueze. ADEVĂRAT- FALS 

6. Când solicitați mai multă responsabilitate, așteptați-vă să anulați solicitarea ori de câte ori 

doriți. ADEVĂR AT- FALS 

7. Îmbogățiți-vă creativitatea creând obiceiuri bune și respingându-le pe cele rele. ADEVĂRAT- 

FALS 

8. Să fii autodisciplinat este o regulă pentru auto-gestionare. ADEVĂRAT -FALS 

9. Încrederea este o competență a încrederii în sine. ADEVĂRAT- FALS 

10. Orientarea spre realizare este o competență a autogestionării. ADEVĂRAT- FALS 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Autogestionarea este o alternativă la metoda tradițională, ierarhică de 

…..................(organizare). 

2. Există câteva idei cheie care sunt centrale pentru ....................................... ..................... 

(filosofia de auto-management). 

3. Oamenii sunt, în general, mai fericiți atunci când dețin controlul asupra 

.................................... (propriei vieți). 

4. Responsabilitatea îi determină, de obicei, pe oameni să …………………………… (evolueze). 

5. Încercați să păstrați obiceiuri sănătoase pentru a vă asigura ........................................ 

................ (sănătatea mentală și corporală). 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este autogestionarea? Autogestionarea este o alternativă la metoda tradițională, 

ierarhică de organizare. 

2. Care sunt câteva idei cheie pentru filozofia de autogestionare? Oamenii sunt în general mai 

fericiți atunci când au control asupra propriei vieți; Responsabilitatea îi determină pe oameni 

să evolueze. 

3. Numește trei reguli pentru auto-gestionare. 

Când cereți mai multă responsabilitate, așteptați-vă să fiți răspunzători pe deplin. 

Să fiţi de încredere și să îndepliniți așteptările pe care le stabiliți cuiva. 

Îmbogățiți-vă creativitatea creând obiceiuri bune și respingându-le pe cele rele. 

4. Numește unele competențe de auto-gestionare: adaptabilitate, control de sine, 

conștiinciozitate, inițiativă, încredere 

5. Care sunt unele avantaje ale autogestionării? Te ajută să-ți stabilești obiectivele, să-ți faci 

planuri, să treci la treabă, să te conformezi cu planul tău și să-l atingi în final. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este de a-i învăța pe elevi să își organizeze nevoile, să-și 

pună priorități, să gestioneze responsabilitățile și să trăiască după valorile lor. 

2. Elevii învață cum să se autodepășească pentru a realiza cea mai reală versiune a lor înșiși, care 

corespunde realității. Elevii învață despre interpretarea psihologică a comportamentului și despre 

frica de a eșua. 

3. O altă țintă a acestui modul este clarificarea a ceea ce înseamnă „supraestimarea exactității cu 

care ne văd alte persoane”. Opinia celorlalți nu ar trebui să ne determine deciziile. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Managementul sinelui 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată managementului de sine; 

  să precizeze regulile managementului de sine; 

  să explice importanta acestuia. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 3, Modulul B; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. 
cerințe Observațiile pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Sociologie 
Psihologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Metoda Woop 

Procedură: Profesorul le cere elevilor să scrie într-o foaie următoarele lucruri: 

Dorință - o dorință sau obiectiv pe care doresc să-l realizeze 

Rezultat - gândiți-vă cum va fi să-l îndepliniți 

Obstacol - gândiți-vă la cel mai important obstacol care vă stă în cale 

Realizați un plan pentru a depăși obstacolul. Scrieți-l ca o afirmație de tipul '' dacă ....., atunci 
.....'' Elevii vor citi apoi ce au scris. 

Strategia WOOP conține o gândire pozitivă și o doză de realitate care îi ajută pe elevi să 
dezvolte abilități de autogestionare. 

Profesorul poate scrie declarații similare la tablă. De exemplu: Dacă sunt îngrijorat de un test 
care pare dificil, atunci mă voi întâlni cu profesorul meu și voi discuta despre cum să studiez. 

 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 20 min. 
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Activitatea 2: Interviu pentru strategii orientate către situație 

Procedură: întreaga clasă se va împărți în perechi. Fiecare pereche va face un interviu. Elevul A 
va pune întrebări elevului B în funcție de situații. 
 Exemplu: în primul rând, alegeți o situație sau un loc în care există oameni care vă ajută să vă 
 gestionați și să o descrieți. În al doilea rând, gândiți-vă la o situație care nu vă este complet 
 plăcută, dar nu o puteți evita și descrie. Atunci gândiți-vă cum puteți modifica situația. Aceleași 
întrebări le vor pune elevului B elevului A. Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 20 min. 

Activitatea 3: Evaluare 

Procedură: Aceste învățări practice despre auto-gestionare vor fi evaluate și comentate de 
elevi și profesor. 
 Rețineți că aceste practici au nevoie de repetări pentru ca elevii să reușească să se auto- 
 administreze. În plus, managementul propriu presupune a face ceva diferit pentru a îndeplini 
 ulterior o dorință. Deci, dacă clasa este de acord, se poate urmări progresul fiecăruia pe tot 
parcursul anului școlar. Interacțiune: profesor-elevi. Timp total alocat: 5 min. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 
MODULUL B. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A SINELUI 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 https://www.dictionary.com/browse/self-managing 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-management 

 https://www.lifehack.org/articles/featured/12-rules-for-self-management.html 

 https://www.foundationeducation.edu.au/articles/2016/10/5-self-management-skillsyou- 

need-to-win-at-life 

 https://www.transformingeducation.org/self-management-toolkit/ 

 http://oncourseworkshop.com/self-management/self-management-game/ 

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/identity 

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

 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-concept 

 https://www.verywellmind.com/what-is-self-concept-2795865 

 Gilovich, Kruger, & Medvec, 2000; Gilovich, Medvec, & Savitsky, 2000; Gilovich & Savitsky, 

1999 

 https://faculty.chicagobooth.edu/nicholas.epley/SavitskyEpleyGilovich2001.pdf 

 http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/crow/theself.htm 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_effect 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

Pe măsură ce interacționăm cu întreaga lume din jurul nostru, dezvoltăm credințe; le 

revizuim pe cele anterioare și uneori chiar eliminăm altele. Credințele modelează modul în care 

acționăm și reacționăm în lume. Înțelegerea critică este un termen folosit frecvent în educație 

pentru a defini un mod de gândire, descris ca „un instrument esențial pentru participarea la 

procesele democratice, la orice nivel.” Este o poziție de apărare atinsă prin examinarea ideilor, 

problemelor sau surselor. Se realizează prin a reflecta, a analiza și a evalua diferite idei și poziții și 

este demonstrat printr-o capacitate de a exprima răspunsuri informale și gândire 

independentă(Wikipedia). 

În era digitală, una dintre componentele fundamentale ale democrației este cetățenia 

activă. La baza unui astfel de concept se află abilități de creativitate, care susțin propriul punct de 

vedere, colectarea și selecția de informații, reflecția critică, rezolvarea problemelor, abilități de 

ascultare și participarea la procesul decizional. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să utilizați, de 

asemenea, abilitățile digitale și, astfel, ele devin un instrument de bază al democrației. Implicarea în 

comunitate începe în școală, iar elevii pot deveni din ce în ce mai activi la nivel local folosind 

abilitățile TIC. 

„Competența digitală implică utilizarea sigură și critică a tehnologiei societății 

informaționale pentru muncă, timp liber și comunicare. Este bazată pe abilități de bază în domeniul 

TIC: utilizarea calculatoarelor pentru a prelua, evalua, stoca, produce, prezenta și schimba 

informații și pentru a comunica și participa la rețele de colaborare prin internet. ”(Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 394/15 ). 

Pentru a atinge un nivel ridicat de competență digitală, elevii trebuie să utilizeze TIC în 

moduri noi și creative. Aici intervine rolul profesorului: utilizarea tehnologiilor digitale ca parte 

naturală a procesului de predare și învățare. Deși elevii sunt înconjurați de tehnologie și par să aibă 

unele abilități digitale de bază din lumea exterioară, profesorii joacă un rol central în dezvoltarea 
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competenței digitale a elevilor; ele sunt cele care pot facilita realizarea utilizării sigure și critice a 

tehnologiilor societății informaționale. 

Un alt exemplu de înțelegere critică a lumii este modul în care abordăm conflictele. 

Conflictele sunt un ingredient inevitabil al vieții noastre; nu le putem evita. Ființele umane sunt 

toate diferite, cu o structură și interese diferite și au un mod dinamic de schimbare, astfel încât 

conflictele bazate pe diferențele lor sunt inevitabile. În plus, ele nu sunt doar inevitabile; ele sunt 

necesare pentru dezvoltarea noastră. Dezacordurile există în întreaga lume. Conflictele apar din 

dezacorduri, dezacordurile din rezultatele evaluării diferite și, la rândul lor, diferențele de evaluare 

apar din nevoile și interesele diferite ale persoanelor, grupurilor și/ sau societăților. Adică, motivul 

care stă la baza dezacordurilor și conflictelor este diferența (conflictul) între interesele și nevoile 

părților. Rădăcinile conflictului provin din dezacord, astfel că metoda fundamentală de soluționare a 

conflictelor este înțelegerea motivelor dezacordului și înțelegerea critică a lumii din jurul nostru. 

Mai mult, auto-motivația este o caracteristică extrem de importantă a unei persoane care 

înțelege critic societatea. Dacă dorește să se motiveze pe el însuși sau chiar pe altcineva, el va 

explica de ce este necesară acțiunea dată, de ce este importantă și de ce este necesar să o facă. El / 

ea va explica de ce este bine și recomandabil să acționați. Liderii de succes sunt întotdeauna extrem 

de motivați de sine. Potrivit lui Maslow, nevoile au o ierarhie clară între ele. Există nevoi fizice 

precum hrana sau adăpostul și există „nevoi mai înalte” precum stima sau împlinirea de sine. 

Nevoile fizice, de bază, trebuie îndeplinite mai întâi și dacă sunt îndeplinite, sunt activate nevoi mai 

mari (evident, trebuie să trăim mai întâi și toate celelalte nevoi vin după aceea). Activitatea nevoilor 

depinde de situația concretă și poziția persoanelor. Toate acțiunile unei persoane sunt generate și 

direcționate spre îndeplinirea nevoilor sale. 

145 
 

 
  



 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

• Ce este mai bine, a reacționa sau a răspunde? Este esențial ca toată lumea să învețe să răspundă 

sau să acționeze decât să reacționeze. Pentru că, dacă oamenii învață să facă acest lucru, își vor 

ameliora viața în mod sigur și nu vor mai pierde energie prețioasă în situațiile în care nu au control. 

• Te poți antrena pentru a răspunde mai degrabă decât pentru a reacționa? Este posibil să te 

antrenezi pentru a răspunde, mai degrabă decât pentru a reacționa. Câteva exemple sunt: 1. 

Rămâneți concentrați în a răspunde și a nu reacționa. 2. Fiți conștient de comportamentul vostru. 

3. Încercați să vă concentrați pe a răspunde mai degrabă decât să reacționați. 4. Încercați să vă 

intensificați modul în care reacția nu reușește să vă servească bine. 5. Deveniți foarte conștienți de 

consecințele negative ale reacției. 

• Ce este înțelegerea critică? Înțelegerea critică este un mod de gândire. Abilitate esențială pentru 

participarea la procesele democratice. Este rezultatul unor idei, probleme sau surse de examinare. 

 Încercați să gândiți cum veți reacționa și răspunde în situațiile de mai sus: 

- Unul dintre colegii de clasă ți-a furat stiloul preferat, ce faci? Dacă aflu cine l-a furat, îi vorbesc 

atunci când îl întâlnesc și îi cer să-l dea înapoi sau să i-l fac cadou dacă are nevoie de un stilou. 

- Profesorul te ceartă cu niciun motiv, ce faci? Încerc să rămân calm chiar dacă mă simt 'atacat'. În 

timpul pauzei, întreb amabil dacă am făcut ceva greșit. 

- Nu reușești la examene, deși ai studiat din greu, ce faci? Îmi dau seama că, chiar dacă am 

petrecut atâtea ore și eforturi pentru a mă pregăti scorul examenelor nu era de dorit. Cer ajutor 

sau încerc o metodă de studiu mai eficientă. 

- Vedeți unii dintre colegii de clasă care copiază în timpul examenelor, ce faceți? Nu îi expun și 

spun: „Văd că ai dificultăți la examene. Vrei să te ajut?" (Vă puteți forma propriile propoziții 

ipotetice). 

Aceste soluții date sunt doar exemple ideale. Elevii pot da răspunsuri diferite care pot fi corecte, 

atât timp cât se descrie un răspuns și nu o reacție. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

CRITICAL UNDERSTANDING OF THE WORLD. 

How we act and react in the world. 

How we act and react in the world. 

What is the difference between action and reaction? 

Response vs. React 

• What is the difference between 

response and react? 

• Why is it important learning to 

respond? 

Train yourself to respond 

Is it possible to train yourself to respond rather than react? How? 

147 
 
 

  



 

SLIDE -uri NOTE 

How we form our beliefs? 

What is a belief? 

Types of beliefs 

How are beliefs actually formed? 
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SLIDE-uri NOTE 

How do beliefs affect our lives? 

Critical thinking skills/critical spirit 

What is critical thinking? 

The subject is complex and several different definitions 
exist, which generally include the rational, sceptical, 
unbiased analysis/evaluation of factual evidence 

(https://bit.ly/1XGa79v). 

Examples of critical thinking skills 
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SLIDE-uri NOTE 

Why are critical skills important? 

• Understand the link between ideas. 

• Link arguments and ideas. 

• Recognize, build and appraise arguments. 

• Point out errors in reasoning. 

• Find the best solutions to problems that may occur. 

Tips for practicing your critical thinking Ask 

 critical questions: 

• Who? 

• What? 

• Where? 

• When? 

• Why? 

• How? 

150 
 

 
  



 

TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Înțelegerea critică este un mod de 

a) înțelegere 

b) crede 

c) asumare 

d) gândire 
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2. De multe ori oamenii reacționează în loc să 

a) tacă 

b) plece in concediu 

c) acționeze 

d) evite 

3. Acțiunea este urmată de 

a) o atitudine pozitivă 

b) o atitudine negativă 

c) o atitudine neutră 

d) niciuna dintre cele de mai sus 

4. Oamenii au tendința de a petrece timp și efort acuzând/acuzându-se: 

a) pe ei înșiși pentru propriile probleme 

b) părinții lor pentru propriile probleme 

c) pe alții pentru propriile probleme 

d) societatea pentru propriile problem 

5. Este esențial ca toată lumea să învețe să răspundă mai degrabă decât 

a) să reacționeze 

b) să răspundă 

c) să ierte 

d) să uite 

6. Între a reacționa și a răspunde există 

a) nicio diferență 

b) pericol 

c) interes 

d) o diferență uriașă 
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7. A răspunde mai degrabă decât a reacționa îți face viața 

a) pașnică 

b) neplăcută 

c) oribilă 

d) fără sens 

8. Puteți învăța să răspundeți conștientizând 

a) rezultatele posibile ale acestuia 

b) consecințele negative ale reacției 

c) tactica altor persoane 

d) consecințele pozitive ale reacției 

9. Pentru a te antrena pentru a răspunde, nu ar trebui să 

a) fii prea strict cu tine însuți 

b) fii prea amabil cu tine 

c) fii copleșit 

d) să exagerezi 

10. Antrenează-te pentru a răspunde mai degrabă decât pentru a reacționa 

a) fiind conștient de comportamentul tău 

b) neștiind comportamentul 

c) fiind conștient de comportamentul altora 

d) neștiind comportamentul altora 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Înțelegerea critică este un mod de gândire. ADEVĂRAT- FALS 
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2. „Nimic nu poate împiedica omul cu atitudine mentală potrivită să își atingă obiectivul; nimic 

pe Pământ nu poate ajuta omul cu o atitudine mentală greșită. ” este un citat al lui John 

Jefferson. ADEVĂRAT- FALS 

3. Acțiunea este urmată de o atitudine pozitivă, în timp ce reacția este urmată de o atitudine 

negativă. ADEVĂRAT- FALS 

4. O abordare negativă va face ca conflictul să fie rezolvat, în timp ce una pozitivă îl va agrava. 

ADEVĂRAT- FALS 

5. Oamenii au tendința de a petrece timp și efort acuzând pe Dumnezeu sau pe ceilalți pentru 

propriile lor probleme. ADEVĂRAT- FALS 

6. Este esențial ca toată lumea să învețe să răspundă sau să acționeze, mai degrabă decât să 

reacționeze, deoarece astfel își vor îmbunătăți viața. ADEVĂRAT- FALS 

7. Nu există nicio diferență între a reacționa și a răspunde. ADEVĂRAT- FALS 

8. O reacție este de obicei rapidă, fără prea multă gândire, încordată și agresivă. ADEVĂRAT- 

FALS 

9. Un răspuns este dur și amenințător. ADEVĂRAT- FALS 

10. Este posibil să te antrenezi să răspunzi mai degrabă decât să reacționezi. ADEVĂRAT- FALS 

ENUNŢURI CU FINAL DESCHIS 

1. Înțelegerea critică este o abilitate esențială pentru participarea la ....................................... 

.... (procesele democratice). 

2. De multe ori reacționăm în loc să acționăm și asta este adesea cauza ……………………………. 

.......... (unor conflicte sau situații rele). 

3. O abordare negativă va face conflictul să se agraveze, în timp ce una pozitivă îl va face să 

…………………………... (fie rezolvat). 

4. Există o diferență uriașă între ....................................... (a reacționa și a răspunde). 

5. Este posibil să te antrenezi până la …………………………………. ...... (a răspunde mai degrabă 

decât a reacționa). 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Care este diferența dintre acționare, reacție și răspuns? Acțiunea este urmată de o atitudine 

pozitivă, în timp ce reacția este urmată de o atitudine negativă. O reacție este de obicei rapidă, 

fără prea multă gândire, încordată și agresivă. Un răspuns este gândit, calm și care nu 

amenință. 

2. Ce este gândirea critică? Un mod de gândire, o abilitate esențială pentru participarea la 

toate procesele democratice. Este rezultatul unor idei, probleme sau surse de examinare. 

3. De ce este important să înveți să răspunzi? Oamenii au tendința de a petrece timp și efort 

acuzându-i pe ceilalți pentru propriile lor probleme. Dacă oamenii învață să facă acest lucru, își 

vor ameliora viața în mod sigur și nu vor mai pierde energie prețioasă în situațiile în care nu au 

control. 

4. Cum afectează o reacție într-un conflict? O abordare negativă va face conflictul să se 

agraveze, în timp ce una pozitiva va face ca acesta să fie rezolvat. 

5. Numește câteva modalități de a te antrena pentru a răspunde, mai degrabă decât pentru a 

reacționa. Deveniți foarte conștienți de consecințele negative ale reacției; nu fiți prea strict cu 

voi. Acceptați că puteți greși; spuneți-vă că orice v-a declanșat să reacționați în trecut vă poate 

reaminti să răspundeți și în viitor. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „gândirea critică”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Copiii ar trebui să învețe cum să se instruiască să răspundă calm, mai degrabă decât să 

reacționeze. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 
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3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Cum acționăm şi reacționăm în raport cu lumea 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată a gândirii critice; 

  să explice diferența dintre reacție şi răspuns 

  să se autoeduce. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 3, Modulul C; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Gândirea critică 

Psihologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Acționează şi reacționează. Joc 

 Procedură: Profesorul va pregăti câteva foi de hârtie. Elevii vor fi împărțiți în două sau trei grupuri. 
De fiecare dată vor selecta la întâmplare o foaie de hârtie. După ce o vor citi, va trebui să 
reacționeze la apariția scrisă folosind expresii și gesturi. După un anumit timp, celălalt grup va trebui 
să ghicească ce s-a întâmplat și a provocat aceste acțiuni și reacții. Echipa care găsește mai multe 
 răspunsuri sau are un scor mai bun câștigă. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 15 min. 
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Activitatea 2: Exercițiu 

Procedură: Profesorul va înmâna fișele de lucru cu un exercițiu. Vor fi câteva exemple de propoziții, 
iar elevii vor trebui să scrie dacă răspund sau reacționează. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 3: Simulare de reacții şi răspunsuri 

 Procedură: Profesorul va scrie la tablă unele cazuri / situații. De fiecare dată, doi elevi se vor ridica 
în picioare și vor prezenta situațiile acționând. De fiecare dată când situația este prezentată de 
primul elev, cel de-al doilea va reacționa și va răspunde. Elevii care urmăresc vor presupune care caz 
 a fost reacția și / sau răspunsul și chiar vor propune un management diferit al situației. Până la 
 sfârșit, vor trebui să scrie care au fost beneficiile răspunsului și dezavantajele reacției. 
 Interacțiune: lucrul în grup. Timp total alocat: 15 de min. 

Activitatea 4: Comentarea unui citat 

Procedură: Până la sfârșitul lecției, profesorul va arăta un citat elevilor pentru a-i face să gândească 
 sau să rezume tot ce au învățat în timpul lecției despre acțiune, reacție, răspuns. 
 Citat: Înțelepții răspund. Nebunii reacționează. Înțelepții gândesc și apoi acționează. Nebunii fac 
 fapte nechibzuite și apoi regretă. Interacțiune: Profesor-elevi 

Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 3. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI COMPREHENSIUNEA ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. ÎNŢELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

. https://zenhabits.net/respond/ 

. https://www.acaciahrsolutions.com/reacting-vs-responding/ 

. https://www.happyandauthentic.com/practical-tips-on-how-to-respond-rather-than-react/ 

. https://www.thebestbrainpossible.com/responding-rather-than-reacting/ 

. https://www.icebreakers.ws/small-group/react-and-act-game.html 

. https://trainingmag.com/don%E2%80%99t-react-act/ 

. https://www.theguardian.com/science/2005/jun/30/psychology.neuroscience 

. https://www.nature.com/articles/474446a 

. http://www.skilledatlife.com/how-beliefs-are-formed-and-how-to-change-them/ 

. https://www.merriam-webster.com/dictionary/belief 

. https://www.psychologytoday.com/us/blog/belief/201802/we-are-our-beliefs 

. https://www.onecommunityglobal.org/beliefs-lesson-plan/ 

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

. https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html 

. https://eric.ed.gov/?id=ED357006 
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https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
https://eric.ed.gov/?id=ED357006


 

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

. https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw 

. https://www.khanacademy.org/partner-content/wi-phi/wiphi-critical- 

thinking/wiphifundamentals/e/introduction-to-critical-thinking 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

Decizia presupune o alegere din mai multe opțiuni posibile. Este important de reținut: 

„alternativă” înseamnă disponibilitatea a două opțiuni, adică expresia „avem mai multe alternative” 

este incorectă. 

Cum sunt formulate acele ținte și cum influențează deciziile noastre? 

1. Ființele umane sunt întotdeauna orientate către țintă, chiar dacă există oameni care spun „este 

la fel pentru ei”. Nu există persoane care nu sunt orientate spre țintă - cea mai simplă țintă este să 

supraviețuiască. Aceste ținte pot fi conștiente, dar pot fi și inconștiente - de exemplu, dormitul nu 

este întotdeauna o acțiune conștientă. Cu toate acestea, majoritatea țintelor pe care oamenii le au 

sunt conștiente. Ținta este ceva ce o persoană dorește să obțină. În funcție de realitatea țintelor, 

există mai multe tipuri. Obiectivele nerealiste sunt numite visuri (despre o persoană care visează, 

spunem că cineva construiește castele în aer). Obiectivele mai realiste (mai puțin nerealiste) sunt 

numite dorințe - depinde de acțiunile pe care persoana le întreprinde și, de asemenea, de 

circumstanțe; dacă dorințele devin pur și simplu visuri sau devin realiste și realizabile - ele sunt apoi 

numite planuri. Visurile, dorințele și planurile pot fi o forță motrică pentru o persoană. 

2. Pe baza experienței și / sau a cunoștințelor persoanei date, el / ea vede mai multe moduri de a 

atinge ținta dată - fie ea realistă sau nerealistă. Aceste moduri sunt opțiunile, iar persoana dată 

decide ce cale să urmeze pentru a atinge ținta dată. Alegerea modului pentru a ajunge la țintă este 

decizia, iar modul în care persoana alege calea dată se numește luarea deciziilor. 

3. La fel ca stabilirea țintei, deciziile în sine sunt adesea inconștiente. Majoritatea deciziilor noastre 

nu sunt pe deplin conștiente și raționale și cu atât mai puțin, rezultat al unei planificări conștiente. 

4. Pentru a atinge ținta dată după modul dat, sunt necesare resurse. Poate fi vorba de bani, timp, 

energie, forță, ajutor sau alte lucruri necesare. Dacă nu avem (sau nu putem obține) resursele 

necesare, nu putem atinge ținta dată. Anume, disponibilitatea surselor necesare determină dacă 

visăm, avem o dorință sau construim un plan realist. Listarea și analizarea tuturor resurselor 
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necesare este cel mai important pas în orice luare a deciziilor - listarea și analizarea resurselor este 

ceea ce se numește primul pas în luarea deciziilor. 

5. Se întâmplă foarte des ca unele dintre resurse să lipsească pentru a atinge ținta dată, dar 

persoana vede o modalitate de a achiziționa acea resursă care lipsește. Într-un astfel de caz, ținta 

finală este înlocuită cu o țintă intermediară: cum să dobândești resursa necesară. Adică setarea 

țintei cu un pas este înlocuită cu acțiunea în două etape. Deoarece țintele pot fi foarte complexe, 

țintele, sub-țintele, Sub-sub-țintele și așa mai departe pot forma un sistem foarte complex de ținte. 

Un sistem complex este necesar pentru a atinge ținta finală 

6. Construirea „sistemului țintă” duce la al doilea pas în luarea deciziilor: la planificare. De fapt, 

sistemul țintă este în sine un rezultat al planificării. Planificarea resurselor necesare și modul de 

achiziție a acestora este planificarea. Situația este de departe nu întotdeauna așa cum se arată în 

imaginea de mai sus. 

7. Dacă există diferite opțiuni pentru atingerea țintei, apare o nouă sarcină: trebuie să alegem 

dintre aceste opțiuni diferite. De asemenea, exista un proces complex de luare a deciziilor ce se 

numește optimizare: trebuie să enumerăm ce fel de și ce cantitate de resurse (inclusiv timp !!) 

sunt necesare pentru fiecare varianta și pe baza cerințelor și a disponibilității (sau accesibilității) 

resurselor necesare, decidem pe ce drum mergem. 
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8. Nu putem prezice totul cu 100% probabilitate. Prin urmare, în procesul de orientare către ținta 

noastră finală, va exista un număr mare de situații de decizie recent apărute, în care trebuie să 

regândim sistemul și resursele necesare. 

În principiu, toate deciziile noastre se deplasează inevitabil pe această cale; pur și simplu nu 

întotdeauna ne dăm seama de asta. Deciziile inconștiente (bazate, să spunem, pe practica și 

experiența noastră sau sfaturile altor persoane) parcurg același proces. (Dacă ascultam un sfat, ne 

bazăm pe experiența de decizie a sfătuitorului). 

Luarea deciziilor este întotdeauna doar primul pas; trebuie să urmărim și să ne confruntăm 

cu consecințele. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Descrieți o problemă din clasă și analizați-o! Propuneți opțiuni de soluție. O problemă în clasă: 

doi elevi lipsesc prea multe zile în școală. Analiză: care ar putea fi motivele? 1. Motive diferite 

pentru cei doi elevi. 2. Pentru A: sănătate slabă, el este bolnav prea des. Cum să-l ajute? Explicați-i 

lui și părinților că ar trebui să apeleze la medic; decizia: alți elevi îl vor vizita regulat și vor învăța 

împreună. 3. Pentru B: nu vrea să meargă la școală. Ce sa fac? Explicați că, prin lege, el trebuie să 

vină la școală; decizie: profesorul va vizita părinții și elevii vor vizita în mod regulat colegul de clasă 

și vor învăța împreună, vor explica lecțiile. 

2. Descrie un proces de luare a deciziilor în familia ta! Plan: vrem să cumpărăm o bicicletă în 

familie. Cum să cumpărăm? Trebuie să colectăm destui bani. Copiii își vor economisi banii; familia 

nu va permite ca mâncarea să fie aruncată; tatăl va merge să-l ajute pe vecin la sfârșit de 

săptămână pentru a câștiga mai mulți bani. 

3. Puneți o diagramă pentru un proces simplu de rezolvare a problemelor! 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUARE DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

ASSESSMENT 

WHAT IS THE PRESENT SITUATION LIKE VIS-A-VIS THE 
FINAL 
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SLIDE-uri NOTE 
PLANNING 

PLANNING IS CONSTRUCTION OF A 
SEQUENCE OF STEPS NEEDED TO ACHIEVE 
THE TARGET 

A COMPLEX SYSTEM OF TARGETS AND SUB TAR GETS 

ASSESSMENT 

ASSESSMENT IS 
ANALYSING THE 
CONDITIONS AND 
REQUIREMENTS NEEDED 
TO ACHIEVE THE GIVEN 
TARGET AND THE DIFFERENT 
PATHWAYS 

IMPLEMENTATION 

 IMPLEMENTATION: 
HAVING DONE THE ASSESSMENT AND HAVING MADE THE DECISION 
 ABOUT POSSIBLE OPTIONS (I.E. CHOOSING TH 
OPTIMAL PATHWAY), START MOVING ALON 

THAT CHOSEN PATHWAY 

IMPLEMENTATION 
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SLIDE-uri NOTE 
MONITORING AND EVALUATION 

IT IS NEEDED TO CHECK IF WE ARE ON THE PLANNE 
PATHWAY 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUARE DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE DE ALEGERE MULTIPLE 

1. Ce este o decizie? 

A. când dorm 

b. o alegere dintre opțiunile posibile 

c. când sistemul merge greșit 

d. când vorbim despre film 

e. când decizia nu este luată 

170 
 
 

  



 

2. Ce înțelegem prin termenul „proces decizional”? 

a) când analizăm opțiunile și alegem una dintre ele pentru acțiune 

b) când o parte a mers la cinema 

c) când mergem la școală 

d) când ceva nu merge bine 

e) când ceva are doar o parte 

3. Care sunt etapele de luare a deciziilor? 

a) Când îmi ajut prietenul 

b) Când mă ajută prietenul meu 

c) Evaluare, planificare, implementare, monitorizare și evaluare 

d) Evaluare si implementare 

e) Când oamenii se trezesc, merg la serviciu, merg acasă și merg la culcare 

4. Ce este o problemă? 

a) Abaterea de la situația deja planificată 

b) Când sistemul funcționează așa cum trebuie 

c) Când sistemul nu se schimbă pentru că nu trebuie 

d) Atunci când este apreciat după anumite caracteristici, sistemul funcționează așa cum trebuie 

e) Când totul este în regulă 

5. Care este succesiunea rezolvării problemelor? 

a) Plecăm acasă și ne întoarcem 

b) Când ne facem treaba așa cum am fost învățați 

c) Ridicați-vă, mergeți la școală, mergeți acasă, învățați și mergeți la somn 

d) Identificați problema - definiți problema -analizați -luați decizia - planificați-acționați 

e) Nu există nicio secvență 
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6. Este mai ușor sau mai dificil să luați decizii și să rezolvați probleme în era digitală? 

a) Este la fel 

b) Mai dificil 

c) Mai ușor 

d) Nu putem folosi resursele 

e) Este imposibil să rezolvi probleme în era digitală 

7. Ce poate cauza o problemă? 

a) Sistemul nu continuă fără resursă 

b) Nimic; nu există probleme 

c) Sistemul funcționează bine 

d) Dacă totul merge conform planificării 

e) Orice abatere de la planificarea inițială 

8. Ce este un ciclu PDCA? 

a) Plan-do-check-act 

b) Pas-acţiune-ciclu-aproape 

c) Peter-face-critice-acțiuni 

d) Probe - dragă- cetățean -acțiune 

e) Animal- câine - ingrijire-azil 

9. Ce este evaluarea? 

a) Evaluarea situației date față de starea planificată 

b) Ce învățăm în școală 

c) Este motivul pentru care mergem la discotecă 

d) Este atunci când sistemul se dezvoltă în continuare 

10. Ce este o abatere? 

a) Ce vedem în școală 

b) Devierea de la planificare 
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c) Un sistem aflat mereu în abatere 

d) Descrierea funcționării unui sistem 

e) Când ne exprimăm cererile 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT – FALS 

1. O decizie este întotdeauna simplă. ADEVĂRAT- FALS 

2. Decizia este când mergem la școală. ADEVĂRAT- FALS 

3. Prima sarcină este să analizăm poziția noastră. ADEVĂRAT - FALS 

4. Dezvoltarea alternativelor este un pas important. ADEVĂRAT- FALS 

5. Planificarea este un pas foarte important. ADEVĂRAT- FALS 

6. Formularea obiectivului (țintei noastre) nu este importantă. ADEVĂRAT- FALS 

7. Problemele nu apar niciodată. ADEVĂRAT -FALS 

8. Rezolvarea problemelor înseamnă eliminarea abaterii dintre starea reală și cea dorită. 

ADEVĂRAT- FALS 

9. Nu putem rezolva niciodată o problemă. ADEVĂRAT- FALS 

10. Era digitală a făcut mai eficientă luarea deciziilor. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este o decizie? (Alegerea dintre diferite opțiuni) 

2. Care este primul pas în luarea deciziilor? (Evaluarea situației actuale) 

3. Ce este planificarea? (Proiectarea diferitor pași pentru atingerea țintei) 

4. Ce este o problemă? (Abaterea dintre situația actuală și cea planificată) 

5. Instrumentele pentru Era digitală au făcut decizia.... (mai ușoară) 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. O decizie este ... (alegerea dintre opțiuni pentru a atinge ținta) 

2. Alternativele sunt…. (căi diferite pentru atingerea țintei) 
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3. O expunere a abaterilor este…. (definirea diferenței dintre starea actuală vs. 

cea dorită.) 

4. Implementarea este… (a acționa așa cum am decis) 

5. Monitorizarea implementării este necesară din moment ce ... (putem devia de la calea 

aleasă). 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „decizia” și 

„rezolvarea problemelor”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Luarea deciziilor și rezolvarea problemelor au o importanță generală în viață: elevii ar trebui să 

înțeleagă pe deplin că, orice ar face, ei parcurg etape de soluționare a problemelor și de luare a 

deciziilor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 

176 
 
 

  



 

TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUARE DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată deciziei; 

 să explice pașii în rezolvarea problemelor 

 să explice cum a influent Era digitală acest proces. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 4, Modulul A; flip chart; laptop; video 
necesare: proiector. 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitive din TSM pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Logică 

Planificare 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este decizia? 
Care este procesul de luare a deciziilor? 
Ce este problema? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 8 min. 
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Activitatea 2: Exemple 

 Procedură: Elevii scriu exemple proprii pentru deciziile lor zilnice, iar profesorul le evaluează. 
 Limba engleză este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre 
importanța 
 învățării limbii engleze si deciziile luate in vederea atingerii acestui scop. 
Activitatea poate fi desfășurata sub forma de joc. Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 10 min. 
Activitatea 3: Cum luăm decizii? 

 Procedură: Profesorul introduce întrebarea și elevii dezbat muncind in grupe. Punctele de discuție 
 vor fi: luarea deciziilor, etapele si procesul neîntrerupt de luarea a deciziilor. 
Interacțiune: elevi-profesor , elev-elev 

Timp total alocat: 10 de min. 

Activitatea 4: Cum rezolvăm probleme? 

Procedură: Profesorul introduce întrebarea și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
semnele și procesul de soluționare a problemelor. 

Interacțiune: profesor-elevi, elev-elev 

Timp alocat: 12 min 

Activitatea 5: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casa. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUARE DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making 

 https://www.skillsyouneed.com/ips/decision-making.html 

 https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process 

 https://www.managementstudyguide.com/what-is-decision-making.htm 

 https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_00.htm 

 https://jamesclear.com/decision-making 

 https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00.htm 

 https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html 

 https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/problem-solving 

 https://asq.org/quality-resources/problem-solving 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILI TATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

CONFLICTELE 

Prin definiție, conflictul este un dezacord activ între persoane sau grupuri cu opinii sau 

principii opuse. De fapt, nu există un consens cu privire la definiție; există o serie de diferențe și mai 

multe aspecte. În primul rând, dezacordul nu trebuie să fie numai activ. Dezacordul pasiv poate 

genera și el un conflict, un disconfort, un conflict ascuns. În al doilea rând, opiniile nu trebuie să fie 

total opuse; este suficient dacă există o diferență între opinii. În plus, chiar și diferența nu este 

necesară - este suficient ca părțile să simtă sau să creadă că există o diferență. Discrepanțele 

imaginate, inexistente totuși, pot cauza conflicte absolut reale. 

În al doilea rând, diferența dintre opinii nu duce neapărat la conflict. Există o mulțime de 

cazuri în care părțile știu că opiniile lor sunt diferite (sau chiar opuse), dar totuși, aceștia acceptă 

această diferență (vom vedea că există un tip de conflict în care nu există altă cale de rezolvare 

decât să accepte diferența: este vorba de așa-numitele conflicte de valori). 

Există diferite tipuri de conflicte: 

1. Conflictele relaționale. Ele se bazează pe o interpretare greșită a problemelor psihologice 

ale relației: în mod inconștient, relația emoțională este considerată 'un schimb': îi ofer celuilalt ceva 

emoțional și trebuie să obțin in schimb o cantitate emoțională echivalentă. În orice caz, atunci când 

una dintre părți simte că primește mai puțin, apare un conflict. Conflictele de relație sunt pline de 

emoții, sentimente, și, prin urmare, nu este ușor să gestionezi conflictul în mod rațional. 

Oamenii sunt diferiți, dar cele șase emoții de bază sunt similare în toată lumea: 
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2. Conflictul de valori. Acesta este cazul când sistemele de valori ale părților sunt în 

conflict. Deoarece un sistem de valori este una dintre caracteristicile profunde ale oamenilor, acesta 

se schimbă extrem de rar și, dacă se întâmplă, extrem de lent. Mai mult, este practic alcătuit din 

emoții și nu există explicații raționale; este dificil să gestionezi conflictul în mod rațional. Întrucât 

conflictul este plin de emoții și credințe, este foarte dificil de gestionat. Practic, toate caracteristicile 

umane se bazează pe valorile de bază: 

În același timp, valorile de bază sunt, de asemenea, un sistem foarte complex. Prin urmare, chiar 

dacă valorile de bază pot să difere, trebuie să existe cu siguranță un număr mare de părți în care nu 

există nicio diferență sau cel puțin neutre între ele. Și aceasta este soluția posibilă de rezolvare a 

conflictelor de valori altfel nesoluționate: încercați să aflați unde sunt într-adevăr componentele 

sistemului de valori în contradicție și unde nu sunt. În multe cazuri, elementele contradictorii sunt 
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minoritare și, pe baza elementelor majoritare care nu contravin, un compromis acceptabil poate fi 

elaborat. 

3. Conflicte structurale. Motivul principal pentru acest tip de conflicte este lipsa resurselor: 

părțile luptă pentru mai multe resurse. Aici, resursele sunt înțelese în sensul lor cel mai larg: resurse 

fizice, timp, resurse emoționale, resurse intelectuale, resurse geografice, autoritate, resurse 

organizaționale, schimbări organizaționale, etc. Spre deosebire de conflictele de valori sau cele 

relaționale, conflictele structurale sunt în cea mai mare parte organizaționale sau apar între diferite 

comunități. De obicei, resursele nu sunt suficiente pentru a satisface toate nevoile și, prin urmare, 

conflictele structurale se întâmplă foarte des. Și, din moment ce conflictul nu creează mai multe 

resurse, singura soluție este să le împărțim cumva. Viața a produs o mulțime de cazuri în care 

definirea exactă a conflictului a dus la realizarea faptului că nu există de fapt niciun conflict - părțile 

doreau să aibă aceeași resursă doar la prima vedere - o definire mai exactă a arătat că fiecare are 

nevoie de alte resurse, deci nu există o suprapunere a cererii de resurse. Astfel de conflicte sunt 

„conflicte imaginare”. ( Este necesar să observăm că conflictele imaginate/imaginare au consecințe 

negative ca și cele reale: stresul, lupta, ura, epuizarea etc.) 

4. Conflicte bazate pe informații. Sunt foarte asemănătoare cu conflictele structurale; aici 

pur și simplu informația este resursa cerută. „Informația este putere”, deci nu este absolut același 

lucru dacă cineva primește mai multe informații sau mai puține. Informația este o resursă specifică: 

poate fi înmulțită fără epuizare (S-ar putea să împărtășesc aceleași informații între două, cinci, zece, 

sute de persoane, de asemenea, fără să epuizez informațiile). Prin urmare, a nu împărți informațiile 

în mod egal (sau mai exact: conform regulilor fixate) este mai mult un joc de putere decât un simplu 

conflict. Și, din nou, există șanse mari pentru „conflictul imaginat”. Prin urmare, este, de asemenea, 

important (cum ar fi în cazul conflictelor structurale) să se definească exact unde este conflictul și 

care este motivul cu adevărat al conflictului. 

182 
 
 

  



 

5. Conflicte de interese. Dacă mergem paralel cu conflictele anterioare enumerate mai 

sus, conflictul de interese apare atunci când interesul unei persoane sau organizații este împotriva 

intereselor altor persoane sau organizații și un singur interes poate fi satisfăcut doar. Cea mai 

ușoară situație este concurența; când toți furnizorii doresc să furnizeze același produs sau serviciu, 

dar cumpărătorul dorește în mod natural să cumpere doar un produs sau serviciu. Conflictul de 

interese apare adesea între interesul personal și interesul companiei / publicului. Un astfel de 

conflict de interese este de regulă reglementat de lege sau de regulile companiei. Unul dintre cele 

mai comune exemple este atunci când unul dintre angajații unei organizații este o rudă apropiată a 

șefului organizației. De obicei, etica în sine previne o astfel de situație. (Într-o companie privată, 

situația poate fi diferită.) Acest tip de conflict de interese este total diferit de celelalte tipuri de 

conflicte analizate mai sus. 

GESTIONAREA (REZOLVAREA) CONFLICTELOR 

De obicei, „gestionarea unui conflict” nu este aceeași cu „rezolvarea conflictului”. În 

ultimul caz, eliminăm conflictul; în primul, construim un „status quo” sau un „modus vivendi” și 

trăim conflictul ținându-l sub control. Cu toate acestea, în Ghidul nostru, vom înțelege ambele 

expresii în același mod: „eliminarea conflictului”. 

Conflictele au diferite faze de la apariție la epuizare. De obicei, acestea nu sunt încă 

vizibile în prima fază, în timp ce după luptă, epuizarea este ultima fază. Regula generală este: cu cât 

observăm mai devreme conflictul, cu atât este mai ușor să îl gestionăm, să îl rezolvăm. Motivul este 

simplu: diferitele faze ale conflictelor se caracterizează prin raporturi diferite între gândirea 

rațională și irațională, emoțională. Cu cât partea rațională este mai mare, cu atât sunt mai mari 

șansele de soluționare a conflictelor. Cel mai important instrument pentru rezolvarea unui conflict 

este comunicarea. Cu cât mai multe părți pot discuta între ele și se vor asculta între ele, cu atât sunt 

mai mari șansele ca conflictul să poată fi rezolvat. Evident, partea de comunicare corespunde părții 

raționale; cu cât sunt mai multe părți conduse de emoții, cu atât sunt mai mici șansele ca acestea să 
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nu găsească o soluție reciproc acceptabilă. 

„Discuția” și „ascultarea” sunt la fel de importante și sunt necesare în soluționarea 

conflictelor (O zicală binecunoscută spune: „Dacă vrei să fii un bun vorbitor, învață să asculți”). Nu 

putem vorbi unul cu celălalt, dacă nu ascultăm și noi. 

PARTICULARITĂŢILE EREI DIGITALE 

Era digitală a creat noi oportunități și a adus noi instrumente. În teorie, dacă sunt 

necesare mult mai multe date pentru a elabora o soluție reciproc acceptabilă, calculatorul va ajuta 

cu adevărat. În plus, calculatoarele vor ajuta la elaborarea de modele diferite pentru rezultate 

diferite ale conflictelor - adică, oportunitățile oferite de Era digitală pot ajuta la rezolvarea 

conflictelor. 

Din păcate, există și o latură negativă în ce privește Era digitală. Bullying-ul, hărțuirea, 

criticile anonime pot crea mai multe conflicte decât înainte. În total, Era digitală nu produce 

neapărat mai multe conflicte, dar unele dintre caracteristicile sale pot duce la un număr mai mare 

dintre acestea. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Analizați un conflict simplu în jurul vostru! Mi-ar plăcea să merg la un film cu prietena mea, în 

timp ce prietena mea ar dori să rămânem mai degrabă acasă și să ne uităm la televizor. Este un 

conflict de interese și trebuie să analizam ce rulează la cinema și ce se află în programul de la TV. 

Comparând cele două opțiuni, putem decide ce să facem - și / sau să fim de acord că rămânem 

astăzi acasă și mergem la film mâine. 

2. Descrie o soluție de conflict pe care ai gestionat-o! Conflictul și soluția acestuia au fost descrise 

mai sus. 

3. Explicați dacă ați avut vreun conflict pe Internet! Dacă da, de ce? Ce ați făcut? 

Cineva mă critica aspru și îmi spunea nume, dar am șters linkul, astfel încât să nu se mai întâmple. 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este conflictul? 

a) Este când mergem la film 

b) Nu există conflicte deloc 

c) Un dezacord activ între persoane sau grupuri cu opinii sau principii opuse 

d) Lumea este conflict 

e) nu știu 
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2. Care pot fi motivele conflictului? 

a) Un acord asupra obiectivelor 

b) Opinii, interese, valori sau principii diferite (opuse) 

c) Când privim televizorul împreună 

d) Când avem destui bani pentru tot 

e) Când suntem de acord să nu facem nimic 

3. Ce tipuri de conflicte cunoaștem? 

a) cele roșii și galbene 

b) Conflicte de relații, valori, interese, conflicte structurale, conflicte bazate pe informații 

c) Cele plăcute și neplăcute 

d) Depinde cine este în conflict 

e) La fel de multe conflicte, atât de multe tipuri 

4. Ce este conflictul de valori și cum poate fi rezolvat? 

a) Când amândoi vrem să mergem în același loc. Soluția este să mergem împreună 

b) Când împărtășim aceleași valori. Soluția este să uiți de valori 

c) Când valorile diferă. Singura soluție este să accepți existența unor valori diferite 

d) Când valorile diferă ușor, iar partea mai puternică îl obligă pe cei mai slabi să accepte 

e) Este atunci când părțile nu au deloc valori și soluția este să le avem 

5. Care sunt fazele obișnuite ale unui conflict? 

a) faze verzi, galbene și roșii 

b) negocieri și epuizare 

c) suprafața și lupta 

d) apariția, realizarea, lupta, distrugerea și epuizarea 

e) distrugerea și apariția 
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6. Care este cel mai important instrument pentru soluționarea conflictelor? 

a) alimentele pe care le consumăm 

b) casa în care locuim 

c) animalele care locuiesc cu noi 

d) comunicarea 

e) armele pe care le avem 

7. Cum a schimbat Era digitală situația din jurul conflictelor și rezolvării conflictelor? 

a) nu s-a schimbat deloc 

b) a simplificat soluționarea conflictelor 

c) le-a schimbat în roșu 

d) a devenit conflicte ușoare 

e) în unele cazuri, a fost mai ușor, dar mai ales creează mai multe conflicte 

8. Până în ce fază există șanse mari pentru negocieri? 

a) până când sunt roșii 

b) până la epuizare 

c) până la începutul luptei 

d) până când suntem prieteni buni 

e) până când vom fi dușmani 

9. Cine este un intermediar? 

a) persoana care vine cu noi în cinematograf 

b) persoana care nu cunoaște deloc situația 

c) o persoană neutră, de încredere, care vine în ajutor din moment ce părțile au încredere în 

ea 

d) pe cine nu cunoaștem 

e) persoana care nu vorbește engleza 
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10. Care este scopul principal al părților în faza de „distrugere”? 

a) să mergem împreună la cinema 

b) să facă cât mai mult rău celeilalte părți 

c) a merge la culcare 

d) să rămână prieteni buni 

e) nu au niciun scop 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Conflictele consumă multă energie. ADEVĂRAT- FALS 

2. Doar contradicții reale pot duce la conflicte. ADEVĂRAT- FALS 

3. Contradicțiile imaginate pot duce, de asemenea, la conflicte. ADEVĂRAT - FALS 

4. Toate conflictele sunt foarte ușor de rezolvat. ADEVĂRAT- FALS 

5. Conflictele relațiilor sunt pline de emoții. ADEVĂRAT- FALS 

6. Conflictele valorice sunt ușor de rezolvat. ADEVĂRAT- FALS 

7. Părțile doresc să se distrugă reciproc cu orice preț dacă conflictul este în faza de 

„distrugere”. ADEVĂRAT- FALS 

8. Până la faza luptei, prevalează raționalitatea. ADEVĂRAT- FALS 

9. Conflictele de interese nu pot fi rezolvate. ADEVĂRAT- FALS 

10. Era digitală poate provoca mai multe conflicte decât înainte. ADEVĂRAT - FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este un conflict? (diferență activă de opinii sau principii) 

2. Ce este conflictul de valori? (când valorile laturilor diferă) 

3. Care este principalul instrument pentru soluționarea conflictelor? (Comunicarea) 

4. Până când avem șanse mari să rezolvăm conflictul? (până prevalează gândirea rațională) 

5. Toate conflictele sunt rezolvate? (Da, dar conflictele de valoare pot fi rezolvate numai 

acceptând existența altor valori decât ale noastre.) 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Conflictul bazat pe informație apare atunci… (când părțile cred că informațiile nu sunt 

distribuite cinstit). 

2. Intermediarul este o persoană care ... (este neutră și ambele părți au încredere in ea). 

3. Cel mai important instrument de soluționare a unui conflict este…. (comunicarea). 

4. Există șanse mai mari de rezolvare a conflictelor până când… (gândirea rațională 

prevalează de către părți). 

5. Era digitală a provocat ... (mai multe conflicte decât înainte). 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „conflictul”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Rezolvarea conflictelor are o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe deplin 

prezența conflictelor din jurul lor și faptul că rezolvarea lor este de o importanță vitală. 

4. Materialele din suportul de curs al și din ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Abilitatea de a rezolva şi gestiona conflictele în Era digitală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată a conflictului; 

 să explice pașii în rezolvarea conflictelor 

 să explice diferența dintre rezolvarea şi gestionarea conflictelor. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 4, Modulul B; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Etică 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este conflictul? 
Ce este rezolvarea unui conflict? 

Ce este negocierea? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Joc - tipuri de conflicte 

Procedură: Elevii scriu exemple proprii pentru tipurile de conflict din jurul lor, iar profesorul le 
evaluează. Activitatea se poate organiza sub forma de joc. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 3: Dezbatere – fazele conflictului 

Procedură: Elevii discută și evaluează diferite conflicte din clasa lor. Se fac comentarii cu privire la 
 rezultate, modalități și mijloace de soluționare a conflictelor în diferitele lor faze. 
 Interacțiune: elevi-profesor Timp total alocat: 10 min. 

Activitatea 4: Particularitățile erei digitale 

 Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre aceasta. Punctele de discuție vor fi: 
semnele și simptomele conflictelor în ceea ce privește tehnologia digitală; cum influențează epoca 
digitală conflictele în general și în grupurile de elevi. 

 Interacțiune: elevi-profesor 
Timp total alocat: 12 min. 

Activitatea 5: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea poate 
 atribui tema de casa. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 4 LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A REZOLVA ŞI GESTIONA CONFLICTELE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

. https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_(process) 

. http://www.typesofconflict.org/types-of-conflict/ 

. https://www.scribendi.com/advice/types_of_conflict_in_literature.en.html 

. https://smallbusiness.chron.com/examples-4-types-conflict-1207.html 

. https://study.com/academy/lesson/conflict-definition-sources-types.html 

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

. https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflictresolution.aspx 

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

. https://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html 

. https://www.inc.com/david-finkel/which-of-these-5-negotiation-rules-are-youbreaking- 

every-day-hint-its-costing-your-thousands-of-dollars.html 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – O CALE SPRE DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Dezvoltarea unui sistem dobândește valori mai bune prin definirea clara a acestora. 

Problematica este extrem de complexă. În primul rând, dezvoltarea in sine depinde de modul în 

care definim sistemul de valori relevant și dacă există un număr nelimitat de sisteme de valori 

posibile. 

În al doilea rând, sistemul de valori în sine este foarte complex și fiecare persoană are 

propriul său sistem de valori. Cu toate că este destul de stabil, acesta se poate schimba în timp și 

în funcție de experiența de viață. 

Astfel, „dezvoltarea” poate fi influențată de către oricare componentă a sistemului de 

valori al unei persoane la un moment dat. 

Dacă, în general, și pe baza imaginii de mai sus, definim o persoană ca suma dinamică a corpului, 

sufletului, minții și inimii sale, împărțim trăsăturile persoanei în 

• caracteristici fizice; 

• caracteristici emoționale („inimă”) 
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• caracteristici psihologice („suflet”) 

• caracteristici mentale („mintea”) 

Dezvoltarea poate avea legătură cu oricare dintre acele componente, cum ar fi dezvoltarea 

fizică, dezvoltarea mentală, dezvoltarea emoțională și / sau dezvoltarea psihologică (Dezvoltarea 

fizică este clară; dezvoltarea mentală se întâmplă pe măsură ce persoana dată își dezvoltă 

cunoștințele, dezvoltarea emoțională se întâmplă pe măsură ce persoana dezvoltă emoții mai 

sofisticate, iar dezvoltarea psihologică se întâmplă pe măsură ce „sufletul” persoanei se dezvoltă: 

mai multă empatie, mai multă bunăvoință, mai multă simpatie față de alți oameni etc.). 

Ținând cont de imensa cantitate de elemente ale sistemului de valori și caracteristicile 

personale, este de înțeles că este imposibil să se dea o definiție exactă și concretă pentru 

dezvoltarea personală. Prin urmare, folosim definiția simplificată „dezvoltarea înseamnă a deveni 

mai valoros”. 

Dezvoltarea personală poate fi realizată în trei moduri: 

• prin învățare. Acest lucru se întâmplă mai degrabă rar, deși nu este imposibil ca cineva să învețe 

care este comportamentul pozitiv și valoros. (La fel cum un copil mic învață că trebuie să salute 

alte persoane). 

• prin experiență. Aceasta este majoritatea covârșitoare a cazurilor: persoana dată 

experimentează să fie mai respectuoasă (astfel încât și ceilalți îi sunt respectuoși). 

• prin exemplu. Este, de asemenea, un fel de experiență; pur și simplu experiența altei persoane. 

Oamenii urmăresc cu ușurință persoane exemplificate care sunt considerate foarte valoroase și, de 

asemenea, oamenii preiau cu ușurință sistemul lor de valori și doresc să devină similare - adică 

gata să se dezvolte pentru a fi similare. 
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REZULTATELE REZOLVĂRII CONFLICTULUI 

Există mai multe tipuri de conflicte și chiar în grupul dat, fiecare conflict este special, diferit. 

Prin urmare, este imposibil să dați o rețetă pentru fiecare rezolvare a conflictelor, ci numai reguli 

generale: 

1. Fiecare conflict începe de la o parte rațională; adică, când părțile pot discuta între ele, pot 

clarifica problemele etc. Când această fază a luat sfârșit, emoțiile prevalează și în acea a doua fază, 

conflictul este foarte greu de gestionat. Prin urmare, prima regulă generală este: încercați să 

rezolvați conflictul cât mai devreme. Spre deosebire de credință, timpul de obicei nu rezolvă 

conflictele. 

2. Cel mai important instrument al rezolvării conflictelor este comunicarea. Până când părțile pot 

vorbi între ele (și nu se acuză între ele), există șanse mari de a rezolva conflictul cu succes. „A vorbi 

unul cu celălalt” înseamnă neapărat și „a ne asculta reciproc”. 

3. „Ascultați-vă unii pe alții” înseamnă și „înțelegeți motivele celeilalte părți ”. Nu trebuie să 

acceptăm acele motive; nu trebuie să fim de acord cu acele motive, dar trebuie să acceptăm: 

cealaltă parte are drepturi egale de a avea motivele sale, precum noi le avem. Adică - recunoaștem 

cealaltă parte ca fiind egală cu noi. Și dacă înțelegem motivele sale (și de cealaltă parte - ale 

noastre), suntem mult mai în măsură să ne dăm seama în comun, unde este conflict și unde nu 

avem niciun conflict. 

4. Părțile trebuie să aibă o cantitate minimă de înțelegere reciprocă pentru a putea rezolva 

conflictul. Orice încercare de a domina situația conflictuală sau de a încerca să se ocolească are ca 

rezultat tot conflictul - sau chiar mărește conflictul dat. Singura modalitate este dacă ambele părți 

vor să-și rezolve conflictul și nu doar să-l îngroape. Încercarea de a domina situația este cel mai rău 

lucru pe care îl poate încerca orice parte - de obicei declanșează furie și frustrare (adică emoții!) 

din cealaltă parte. Și cu cât mai multe emoții sunt în conflict, cu atât sunt mai mici șansele de 

rezolvare normală. 
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5. Conflictele și soluționarea conflictelor depind și de diferitele caracteristici ale părților. Dacă 

considerăm oamenii ca fiind asertivi și non-asertivi și cooperanți și necooperanți, putem împărți 

tipurile atitudinii lor după cum urmează: 

Caracteristici vs. atitudine față de conflicte 

• o persoană asertivă și ne-cooperantă este gata să lupte, dar poate fi și neinteresată de sursa 

conflictului 

• o persoană non-asertivă și ne-cooperantă încearcă să evite conflictele, dar acest tip de evitare 

este mai degrabă ascuns; conflictul poate rămâne, cauzele sunt acolo și poate ieși la suprafață în 

orice moment; 

• o persoană asertivă și cooperantă este gata să facă compromisuri. Acest tip de persoane rezolvă 

conflictul cel mai ușor; 

• o persoană non-asertivă și ne-cooperantă tinde să accepte toate propunerile; astfel de persoane 

sunt gata să joace rolul de „supuşi”. Nu este o soluție reală pentru un conflict. 
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REZOLVAREA CONFLICTULUI ŞI DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

Așa cum am văzut, rezolvarea conflictelor este un proces foarte complex și oferă 

partenerilor ocazia să practice toate tipurile de abilități și cunoștințe. Procesul combină toate cele 

trei instrumente principale de dezvoltare personală: 

• este un proces de învățare complex și interesant și, de asemenea, eficient; 

• este un teren bun pentru a ne exersa tehnicile, experiența trecută și, de asemenea, cunoștințele 

nou dobândite; 

• se învață și prin alte exemple; este ușor să ai și să urmezi modele cum au rezolvat alții conflicte 

similare. 

În concluzie, rezolvarea conflictelor este un instrument foarte eficient pentru dezvoltarea 

personală - plus un sentiment minunat de reușită care consolidează orientarea spre succes a 

ambelor părți. Mentalitatea orientată spre succes este o condiție sine-qua-non pentru o viață 

împlinită, fericită. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Explicați ce este dezvoltarea. Dezvoltarea presupune a deveni mai bun în raport cu un anumit 

sistem de valori. 

2. Explicați cum arată componentele dezvoltării personale. Deoarece sistemele de valori pot avea o 

structură și componente foarte complexe, tipurile de dezvoltare personală pot fi nenumărate. În 

general, dezvoltarea personală poate include dezvoltarea caracteristicilor fizice, mentale, 

emoționale, spirituale și sociale ale unei persoane sau grup. 

3. Dați un exemplu de conflict (adică rezolvarea conflictelor) ce a ajutat la dezvoltarea personală. 

Am fost în conflict cu fratele meu în legătură cu programul zilei, dar l-am putut rezolva și ne-a 

oferit mai mult timp pentru a găsi mai eficient soluții pentru tema de casă împreună. 

202 
 

 
  



 

4. Explicați conflictul și rezolvarea acestuia în imaginea de mai sus cu doi măgari! Măgarii sunt 

flămânzi și doresc să mănânce fânul aproape de ei, dar frânghia nu le-a permis să facă acest lucru; 

era prea scurtă. Măgarii au devenit foarte supărați și au vrut să rezolve conflictul cu forța, dar fără 

rezultate. După ce au experimentat eșecul, au găsit o modalitate de cooperare: amândoi au 

mâncat împreună prima grămadă fân și apoi - din nou împreună - au consumat și cealaltă grămadă 

de fân. 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – CALE SPRE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – CALE SPRE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este dezvoltarea? 

a) a schimba părerea 

b) a face prieteni 

c) a deveni din ce în ce mai valoros în raport cu un sistem de valori 

d) este când suntem prieteni 

e) nu avem nicio dezvoltare 
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2. Ce este un sistem de valori? 

a) este o sumă de principii de care credem că ar trebui să fim ghidați 

b) este suma de bani pe care o avem 

c) este partea rămasă din interesele noastre 

d) este suma intereselor noastre 

e) nu există deloc un sistem de valori 

3. Cum putem folosi experiența de rezolvare a conflictelor? 

a) putem crea următorul conflict 

b) știm mai puțin despre partenerii noștri. 

c) ne cunoaștem mai bine prietenii. 

d) putem învăța toate metodele și instrumentele de rezolvare a conflictelor 

e) putem învăța metodele de generare a conflictelor. 

4. Ce este „sistemul de avertizare timpurie” în soluționarea conflictelor? 

a) suntem avertizați dacă vine furtuna 

b) ne avertizează dacă încă este prea devreme 

c) ne trezește dimineața 

d) ne avertizează că vom avea un conflict 

e) arată momentul în care putem începe un conflict 

5. De ce rezolvarea conflictelor ne accentuează abilitățile de comunicare? 

a) pentru că nu putem comunica 

b) pentru că putem comunica excelent 

c) pentru că comunicăm despre conflict cu prietenii noștri 

d) pentru că putem înceta comunicarea 

e) deoarece comunicarea este cel mai bun instrument de rezolvare a unui conflict 

6. De ce empatia ajută la rezolvarea conflictelor? 

a) pentru că am putea înțelege mai ușor motivele celeilalte părți 
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b) pentru că ajută la luptă 

c) nu ajută deloc 

d) pentru că ajută în faza de „distrugere” 

e) pentru că ajută la intrarea în faza de luptă 

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 căldura în exterior 

d) când casa este vopsită în verde 

e) când este mai rece în interior decât în exterior 

8. La ce folosește negocierea? 

a) nu se folosește deloc 

b) ajută la lupta cu partenerul în conflicte valorice 

c) nu trebuie să negociem în conflicte 

d) este singura modalitate de a găsi o rezoluție într-un conflict 

e) în locul conflictului, putem negocia. 

9. Ce este compromisul în rezolvarea conflictelor? 

a) reducerea reciprocă a cererilor noastre până găsim o rezoluție comună 

b) ne omoară inamicul 

c) fugă de vrăjmașul nostru 

d) se adresează prietenilor noștri 

e) nu există niciun compromis în soluționarea conflictelor 

10. Ce este dezvoltarea mentală? 

a) când nu citim deloc 

b) când este mai cald în timpul crizei decât mai devreme 

c) când nu suntem atât de supărați 
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d) când rezolvăm conflictul 

e) când devenim mai deștepți și mai informați decât înainte 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Dezvoltarea nu se întâmplă niciodată. ADEVĂRAT- FALS 

2. Dezvoltarea personală este un proces foarte simplu. ADEVĂRAT- FALS 

3. Dezvoltarea devine din ce în ce mai bună, mai valoroasă. ADEVĂRAT - FALS 

4. Dezvoltarea emoțională este, de asemenea, o parte a dezvoltării personale. ADEVĂRAT- 

FALS 

5. Dezvoltarea se încadrează mai bine în sistemul de valori al persoanei. ADEVĂRAT - FALS 

6. Rezolvarea conflictelor nu este de obicei ușoară. ADEVĂRAT - FALS 

7. Comunicarea este cel mai important instrument în rezolvarea conflictelor. ADEVĂRAT - 

FALS 

8. Compromisul nu este niciodată o soluție pentru conflicte. ADEVĂRAT- FALS 

9. Empatia nu este importantă în rezolvarea conflictelor. ADEVĂRAT- FALS 

10. Rezolvarea conflictelor este un mare succes. ADEVĂRAT - FALSE 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este dezvoltarea personală? (când devii mai valoros) 

2. De ce este bine să găsiți o soluție la un conflict? (putem învăța și exersa o mulțime de 

lucruri importante) 

3. Când avem șanse mari de soluționare a conflictelor? (până când este încă în fazele sale 

raționale) 

4. Cum să rezolvi conflictele de valori? (Acceptând că cealaltă parte are dreptul de a avea un 

alt sistem de valori) 

 De ce este utilă învățarea prin experiență proprie? (Pentru că putem folosi 

experiența noastră și data viitoare) 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Dezvoltarea apare atunci… (când devii mai valoros). 

2. Putem învăța și practica comunicarea, deoarece ... (este cel mai important instrument în 

soluționarea conflictelor). 

3. Competența emoțională este importantă, deoarece ... (ajută la înțelegerea celeilalte părți). 

4. Experiența succesului este importantă, deoarece ... (ne consolidează succesul). 

5. Rezolvarea unui conflict este bună, deoarece ... (conflictul consumă multă energie). 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – CALE SPRE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „ dezvoltarea 

personală” și cum poate rezolvarea conflictelor contribui la dezvoltarea personală. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg faptul că rezolvarea conflictelor este de 

importanţă vitală în viața socială și interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase 

exemple despre conflictele din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 

213 
 
 

  



 

TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – CALE SPRE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Rezolvarea conflictelor 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea să spună: 
 • ce aduce cu adevărat „rezolvarea conflictelor” 
 • care este cel mai important factor în soluționarea conflictelor 
• ce se întâmplă după rezolvarea conflictului 
• ce este „dezvoltarea” 
• de ce rezolvarea conflictelor este un mod excelent de a dezvolta. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 4, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Știința comportamentală 
Negocierea 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 

elevii , profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este dezvoltarea? 
Ce e dezvoltare personală? 

Ce este conflictul? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Dezbatere-dezvoltarea personala 

 Procedură: Activitatea poate fi desfășurată sub forma unui raport sau prelegere. Limba engleză 
 este limba internetului, astfel încât profesorul poate vorbi despre importanța învățării limbii engleze 
în dezvoltarea personală. 
Se recomanda folosirea versiunii electronice corespunzătoare modulului. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 8 min. 
Activitatea 3: Dezbatere-instrumente pentru dezvoltarea personală 

Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
 influența rezolvării conflictelor asupra dezvoltării personale. 
 Profesorul poate folosi in dezbatere echipe pro si contra. 
 Interacțiune: profesor-elevi Timp total alocat: 22 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 4. LUAREA DECIZIILOR ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA CONFLICTELOR – CALE SPRE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

. https://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development 

. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development 

. https://en.wikipedia.org/wiki/Development (clarifying article) 

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

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

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

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

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

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

. https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution.aspx 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

IQ, EQ 

În ceea ce privește definiția (https://en.wikipedia.org/wiki/Inteligență), inteligența a fost 

definită în mai multe moduri, inclusiv: capacitatea de logică, de înțelegere, de auto- 

conștientizare, învățare, cunoștințe emoționale, raționament, planificare, creativitate, gândire 

critică și rezolvarea problemelor. Mai general, ea poate fi descrisă ca abilitatea de a percepe sau 

deduce informația și de a o păstra ca o cunoaștere care trebuie aplicată comportamentelor 

adaptative într-un mediu sau context . O altă definiție: o capacitate mentală foarte generală 

care, printre alte lucruri, implică capacitatea de a raționa, de a planifica, de a rezolva probleme, 

de a gândi abstract, de a înțelege idei complexe, de a învăța rapid și de a învăța din experiență. 

Nu este doar învățarea de carte, o abilitate academică restrânsă sau pregătirea pentru testare. 

Inteligența, și cu atât mai mult emoțiile, nu este matematică; este imposibil să le descriem cu 

ușurință prin numere simple sau ecuații. 

Conform Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient), un coeficient de 

inteligență (IQ) este un scor total derivat din mai multe teste standardizate concepute pentru a 

evalua inteligența umană. Abrevierea „IQ” a fost inventată de psihologul William Stern pentru 

termenul german Intelligenz quotient, termenul său pentru o metodă de notare pentru testele de 

inteligență la Universitatea din Breslau, pe care a susținut-o într-o carte din 1912. Istoric, IQ este un 

scor obținut prin împărțirea scorului de vârstă mentală al unei persoane, obținut prin administrarea 

unui test de inteligență, de vârsta cronologică a persoanei, atât exprimată în termeni de ani cât și 

de luni. Fracția rezultată este înmulțită cu 100 pentru a obține scorul IQ. Când s-au dezvoltat testele 

IQ curente, scorul brut mediu al eșantionului normativ este definit ca IQ 100. Prin această definiție, 

aproximativ două treimi din scorurile populației sunt cuprinse între IQ 85 și IQ 115. Aproximativ 

2,5% din populație are scoruri peste 130 și 2,5% sub 70. 

Inteligența emoțională (EQ, „coeficientul emoțional”) este o problemă și mai complexă. În 

timp ce opiniile persoanelor care judecă cu privire la inteligența unei persoane date se suprapun 
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mai mult sau mai puțin („da, ea este o persoană inteligentă”; „A este mai inteligentă decât B” etc.), 

nu există o astfel de corelație pentru EQ: 

Conform Wikipedia, inteligența emoțională (EI), leadershipul emoțional (EL), coeficientul 

emoțional (EQ) și coeficientul de inteligență emoțională (EIQ), reprezintă capacitatea indivizilor de 

a-și recunoaște propriile emoții și cele ale altora, de a discerne între sentimente diferite și etichetă, 

să le folosească în mod corespunzător, să utilizeze informații emoționale pentru a ghida gândirea și 

comportamentul și să gestioneze emoțiile pentru a se adapta mediilor sau pentru a atinge 

obiectivele proprii: sănătate, performanță în muncă și abilități de conducere. 

Există un număr mare de definiții pentru inteligența emoțională și, de asemenea, o serie de 

propuneri științifice pentru componentele sale. Caracteristicile de bază sunt: 

• unele dintre componente sunt direcționate către sine; 

• unele dintre componente sunt direcționate către alte persoane și / sau comunitate. 

Imaginea de mai jos este relevantă: 
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Aici, auto-conștientizarea și autoreglarea se referă la persoana proprie, în timp ce abilitățile sociale, 

empatia și motivația sunt direcționate către alte persoane sau către comunitate. 

• conștientizarea sinelui înseamnă capacitatea de a cunoaște emoțiile, punctele forte, slăbiciunile, 

impulsurile, valorile și obiectivele și de a recunoaște impactul lor asupra celorlalți, în timp ce 

folosește sentimente pentru a ghida deciziile; 

• autoreglarea implică controlul sau redirecționarea emoțiilor și impulsurilor perturbatoare și 

adaptarea la circumstanțele în schimbare; 

• abilitățile sociale înseamnă gestionarea relațiilor pentru a influența oamenii în direcția dorită; 

• empatie înseamnă a lua în considerare sentimentele altor persoane, în special atunci când luați 

decizii; („Puneți-vă în locul cuiva”) 

• motivația stă la baza conduitei pentru a realiza o acțiune. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Descrie o emoție pe care ai avut-o ieri și cum a fost exprimată de tine. Am vrut să merg la film, 

dar până la urmă, a trebuit să studiez. Am fost foarte dezamăgit. 

2. Descrie o emoție simplă pe care o vezi pe chipul prietenului tău! A vrut să-l lovească pe celălalt 

tip, dar i-am spus să nu. Mai întâi a fost supărat pe mine, dar mai târziu a devenit recunoscător. 

3. Descrie dacă ai avut o neînțelegere a emoțiilor în comunicarea electronică! Am avut un e-mail 

amuzant din care am înțeles că o fată e interesată de mine, dar mai târziu s-a dovedit că ea glumea 

doar. A fost o experiență proastă și amară. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

TOPIC 5. EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN THE DIGITAL ERA 

MODULE A. 

EMOTIONAL INTELLIGENCE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE -uri NOTE 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este o emoție? 

a) când dorm 

b) o stare non-rațională a unei persoane asociate cu gânduri, sentimente, plăcere sau 

nemulțumire 

c) când persoana nu simte nimic 

d) ce vedem la animale 
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2. De ce sunt importante emoțiile? 

a) pentru că ne însoțesc și completează comunicările 

b) pentru că au nevoie de expresii 

c) nu sunt importante 

d) pentru că nu vorbesc 

3. Care sunt componentele unei ființe umane, altele decât cele emoționale? 

a) note de examen 

b) diplome și decorațiuni 

c) componente fizice, mentale, spirituale, sociale și raționale 

d) când ne gândim și nu decidem 

4. Ce este inteligența emoțională? 

a) Abilitatea de a-ți gestiona propriile emoții și de a citi emoțiile altor persoane 

b) Abilitatea de a citi 

c) Abilitatea de a vorbi limbi străine 

d) Când nu vorbim limbi străine 

5. Care este diferența dintre IQ și EQ? 

a) Nu există nicio diferență 

b) IQ este mai important 

c) EQ este mai puțin important 

d) IQ se ocupă mai mult de probleme logice și raționale; EQ - cu abilități emoționale 

e) IQ este derivat din EQ 

6. Cum influențează Era digitală emoțiile noastre? 

a) Nu influențează deloc 

b) Face emoțiile mai vizibile 
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c) Poate cauza probleme, deoarece unele persoane doresc să se ascundă în spatele 

anonimatului 

d) Traduce EQ în IQ 

e) Este imposibil de influențat IQ-ul 

7. Ce poate provoca o problemă emoțională? 

a) Comportamentul nostru nu provoacă nimic 

b) Nimic; nu există probleme deloc 

c) Când sistemul funcționează bine 

d) Dacă totul merge conform planificării 

e) Orice abatere de la planificarea inițială, comportament, gânduri. 

8. Ce este o metacomunicarea? 

a) O comunicare non-verbală care însoțește comunicarea noastră 

b) Este un ciclu PDCA 

c) Este momentul în care prietenul meu Meta comunică cu mine 

d) Este rezolvarea problemelor 

e) Nu există niciun fel de metacomunicarea 

9. De ce folosim emoji? 

a) Vrem să ne arătăm emoțiile și în textul scris 

b) Pentru că învățăm în școală 

c) Pentru că este motivul pentru care mergem la discotecă 

d) Se datorează faptului că sistemul se dezvoltă în continuare 

10. Care sunt organele responsabile pentru a înțelege metacomunicarea? 

a) Nu putem înțelege metacomunicarea 

b) Toate organele noastre de simț pot prinde anumite părți ale metacomunicării. 

c) numai pielea noastră 
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d) Limba noastră pentru că vorbim cu ea 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. O emoție nu este deloc importantă. ADEVĂRAT- FALS 

2. Nu ne putem exprima emoțiile. ADEVĂRAT- FALS 

3. Emoțiile fac comunicarea completă. ADEVĂRAT - FALS 

4. Emoțiile sunt foarte importante în comunicarea noastră. ADEVĂRAT - FALS 

5. Inteligența emoțională este IQ. ADEVĂRAT- FALS 

6. EQ nu este deloc important. ADEVĂRAT- FALS 

7. Nu avem inteligență emoțională. ADEVĂRAT - FALS 

8. EQ este deosebit de important pentru lideri. ADEVĂRAT - FALS 

9. Nu putem judeca niciodată un EQ al altei persoane. ADEVĂRAT- FALS 

10. Era digitală a făcut mult mai grea exprimarea emoțiilor. ADEVĂRAT FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este o emoție? (Emoțiile sunt sentimente care însoțesc comunicarea noastră) 

2. De ce emoțiile sunt importante? (Pentru că fac comunicarea completă.) 

3. Ce este inteligența emoțională? (Abilitatea de a ne gestiona propriile emoții și de a le 

înțelege pe cele ale celorlalți.) 

4. Ce este un EQ? (Coeficientul emoțional; numărul caracteristic al abilităților emoționale ale 

persoanei) 

5. Cum au făcut instrumentele de Era Digitală exprimarea și înțelegerea emoțiilor? (Mai 

dificilă) 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. O emoție reprezintă ... (sentimentele care ne însoțesc comunicarea). 

2. Emoțiile sunt importante, deoarece ... (ne fac comunicarea completă). 

3. Metacomunicarea este…. (comunicare despre comunicare; mai ales prin emoții). 

4. EQ este o caracteristică foarte importantă pentru… (lideri). 

5. Comunicarea din Era Digitală nu are emoții, deoarece ... (se realizează mai ales non- 

personal sau în scris). 

228 
 

 

  



 

TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „emoţia” și 

„inteligenţa emoţională”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Înțelegerea faptului că emoțiile au o importanță generală în viață: elevii ar trebui să înțeleagă pe 

deplin că orice ar face, există întotdeauna o parte rațională și una emoțională. Înțelegerea noțiunii 

„inteligență emoțională” este vitală și, în termeni generali, îi face pe elevi să înțeleagă că trebuie să 

aibă o inteligență emoțională ridicată. 

4. Materialele din Manual și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, frontală. Cu 

toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și versiunea 

smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode standard și 

inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Inteligența emoţională 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată emoțiilor; 

 să explice inteligenţa emoţională; 

 să explice impactul pe care îl are Era digitală asupra inteligenței 

emoționale. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 5, Modulul A; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Psihologie, Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii , profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este emoția? 
De ce sunt importante emoțiile? 

Cum să înțelegem emoțiile? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Putem trăi fără emoţii? 

Procedură: Activitatea poate fi realizata sub forma de joc. Elevii scriu exemple proprii pentru 
emoțiile lor, iar profesorul evaluează exemplele. Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 3: Dezbatere - emoții și inteligența emoțională 

Procedură: Elevii discută despre modul în care ne arătăm sau percepem emoțiile. Activitatea poate 
fi organizată și ca dezbatere de grup. 
 Se recomandă si folosirea versiunii electronice corespunzătoare modulului. 
Interacțiune: profesor-elevi Timp total alocat: 22 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

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

 https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm/ 

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

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

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

 https://en.wikipedia.org/wiki/G_factor_(psychometrics) 

 https://www.arealme.com/eq/en/ 

 https://www.ihhp.com/free-eq-quiz/ 

 https://testyourself.psychtests.com/bin/transfer?req=MnwzOTc5fDcxNzg1NTd8MXwxfD 

 E=&refempt= 

 https://www.makeuseof.com/tag/free-emotional-intelligence-tests/ 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

INFORMAŢIA ŞI COMUNICAREA 

„Pantha reiˮ - totul se schimbă, a spus Heraclit, celebrul filosof grec. Observăm acele 

schimbări constante prin semnale pe care le obținem și le înțelegem. Aceste semnale sunt denumite 

„informații”. Aceste informații ne ajută să ne orientăm în lume; fără ea, omenirea nu ar putea 

supraviețui. 

Primim aceste informații prin simțurile organelor noastre: ochi, nas, piele, ureche, limbă. 

Acestea sunt organele primare, dar unele tipuri de informații sunt mai complexe, așa că trebuie să 

le evaluăm - în acest fel, creierul nostru poate fi considerat și un „organ al simțului”. 

Informațiile se propagă prin toate mijloacele de informare posibile. Poate fi aer, dar chiar și 

vid sau apă sau sol. Totul trimite informații... tot timpul - informațiile care se propagă, primite 

undeva, înțelese de cineva și care poate trimite reacție la. În general, și din punctul de vedere al 

oamenilor, informațiile sunt orice semn trimis, sub orice formă, despre starea și / sau schimbarea de 

stare a lumii din jurul nostru. Important este că informația este întotdeauna unilaterală; adică trece 

de la emițător la receptor: 

INFORMATION 

SENDER RECEIVER 

După cum s-a spus, informația este întotdeauna unilaterală. Dar, de obicei, (dacă uităm de 

informațiile transmise de creaturi care nu sunt vii), o informație nu este trimisă în zadar; 

Expeditorul se așteaptă de obicei la un fel de reacție din partea Primitorului - cel puțin un semn de 

forma „Am primit mesajul tău”. Această reacție transformă „conversația” uni-direcțională în bi- 

direcțională: informație și reacție. Schimbul bi-direcțional de informații se numește comunicare. 
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Dacă Emițătorul dorește ca informațiile sale să fie înțelese, el / ea trebuie să le trimită într- 

un mod corespunzător: Emițătorul trebuie să codeze (să codifice) informațiile. Dacă un german 

trimite o informație în germană unei persoane care înțelege decât chineza, codarea a greșit; 

informațiile nu vor fi înțelese. 

După ce Emițătorul a codat informația, acesta o trimite și Receptorul o primește. Acum, 

Receptorul trebuie să decodeze și mesajul și, după aceea, el / ea poate reacționa. Este posibil să 

existe mai multe greșeli în procesul de decodare. Prin urmare, este nevoie de reacție pentru ca 

expeditorul să fie sigur că informațiile trimise sunt primite și înțelese corect. 

COMUNICARE PERSONALĂ, COMUNICARE ELECTRONICĂ 

Comunicarea între oameni este specială și prezintă cel mai mare interes pentru noi. Cea mai 

mare parte a vieții noastre, comunicăm cu oamenii și nu cu plante sau animale. Informația și 

comunicarea dintre oameni se desfășoară exact așa cum s-a arătat mai sus: codare -trimitere - 

primire - decodare - înțelegere - reacționare (= codificare – trimitere – primirea - decodare). 

Dacă luăm în considerare strict comunicarea, este cu adevărat importantă urechea, dar 

problema este că nu putem doar să vorbim (să comunicăm) unul cu celălalt ... Când vorbim, tot 

corpul nostru ia parte la comunicare - gesticulăm, privim în ochii partenerului (sau nu), ne putem 

abate de la persoana cu care vorbim - toate acele gesturi transmit și sens. Deci, comunicarea 

noastră directă este însoțită inevitabil de limbajul nostru corporal. Acest al doilea tip de 

comunicare se numește metacomunicare/metacomunicație. 

Metacomunicarea este extrem de importantă în comunicarea noastră complexă. Spunem ce 

vrem, dar metacomunicarea noastră vorbește despre ceea ce gândim și ce simțim. Practic, vorbirea 

235 
 
 

  



 

transmite informații raționale în timp ce metacomunicarea transmite mai ales emoții. Și dacă avem 

în vedere comunicarea și metacomunicarea luate împreună (așa cum apar mereu), se dovedește că 

cel mai important organ de comunicare este ochiul nostru. 

Ceea ce vedem poate fi: 

•contact vizual 

• clipit 

• mișcări ale mâinii 

• gesturi 

•postură 

•expresie faciala 

• distanța dintre cele două persoane 

Ce / cum putem auzi poate fi: 

• tonul 

• viteza 

• monotonie 

• melodie 

• particularități vocale 

Comunicarea este preponderant scrisă în era digitală: e-mail-uri, SMS-uri, alte suporturi 

scrise. Mass-media este, de asemenea, scrisă mai ales - adică, adevăratul nostru prieten care 

judecă despre credibilitatea „vorbirii” noastre lipsește ... Prin urmare, în era digitală, practic nu 

putem să ne bazăm pe siguranța credibilității. Era digitală a deschis ușa largă către manipulare. 

Simțim că atunci când vorbim, ne exprimăm și emoțiile, dar în timp ce scriem - nu. Pentru a ajuta 

cumva, oamenii au inventat un număr mare de „semne emoționale” - așa-numitele „emoji”. Totuși, 

este un instrument artificial; poate ajuta la exprimarea unor sentimente într-un fel - dar este 

artificial, le putem pune acolo unde nu ar trebui să fie - adică, emoji nu ajută la judecarea 

credibilității vorbitorului. 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Analizați două evenimente informaționale simple din jurul vostru 

A. Mama îmi spune că este timpul să merg la școală. Ideea ei originală era să mă ajute să nu 

întârzii. I-am auzit avertismentul, l-am înțeles și m-am dus la școală la timp, chiar dacă eram furios 

la început ... Ne-am înțeles emoțiile celuilalt. 

b. Profesoara noastră vorbește despre temele noastre. Ea vrea să fim deștepți; o înțeleg și îi accept 

motivele și emoțiile, astfel încât atunci când merg acasă, îmi fac temele. 

2. Descrieți o situație de comunicare. Discutăm cu prietenul meu din școală despre filmul de ieri la 

televizor. Ambilor ne-a plăcut și suntem de acord că a fost un film foarte bun. Deci, comunicarea 

noastră a arătat că emoțiile erau identice. 

3. V-ați confruntat cu vreun pericol precum bullying-ul pe net? Dacă da, descrieți-l pe scurt! 

Un coleg de clasă a vrut să merg cu el într-o discotecă. El m-a sunat de mai multe ori și, din 

moment ce nu vreau să merg, mi-a spus că nu vreau să merg pentru că îmi este frică de fete și nu 

pot dansa - și a spus că va vorbi despre asta în clasă. Totuși, nu am mers la discotecă; are o 

reputație proastă. Am rezistat emoțiilor și comunicării agresive a colegului meu de clasă. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

ELECTRONIC VERSION 

SLIDE-uri NOTE 

PERSONAL A ND ELEC TRONIC COMMUNICATION 

INFORMATION 

SENDER RECEIVER 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 

EMOJI – EXPRESSIONS OF FEELINGS 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este informația? 

a) Este când mergem la film 

b) Nu există informații deloc 

c) Un semnal despre starea sau schimbarea stării unui obiect dat 

d) Există o singură informație în lume 

e) nu știu 

2. Care sunt canalele posibile de informare? 

a) Aer și apă 
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b) Toate suporturile care sunt primite de către Receptor 

c) Numai televizorul 

d) Numai telefon mobil. 

e) Nu există canale de informare. 

3. Ce este comunicarea? 

a) informații roșii 

b) Schimb de informații, informații bidirecționale 

c) Informații plăcute și neplăcute 

d) Depinde cine este expeditorul 

e) Comunicarea este un ziar 

4. Care sunt relațiile dintre partenerii de comunicare față de partenerii de informație? 

a) Nu există nicio diferență. 

b) Partenerii de comunicare sunt mai scurți. 

c) Partenerii de comunicare sunt egali, în timp ce partenerii de informare - nu. 

d) Partenerii de informații sunt mai simpatici. 

e) Partenerii de comunicare sunt mai frumoși. 

5. Ce este comunicarea directă, personală? 

a) Când o persoană vorbește cu ea însăși. 

b) Când o persoană nu vorbește cu ea însăși. 

c) Când toată lumea tace. 

d) Când persoanele vorbesc direct între ele. 

e) Când toată lumea vorbește cu toată lumea în același timp. 

6. Care sunt avantajele comunicării electronice? 

a) nu există beneficii 

b) totul este mai bun decât în comunicarea personală 

c) totul este mai rău decât în comunicarea personală 
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d) mult mai rapid, acoperă întreaga lume, mai ușor să-ți faci prieteni 

e) Comunicarea electronică nu există 

7. Care sunt amenințările pe care ni le prezintă comunicarea electronică? 

a) Nu provoacă amenințări. 

b) este prea rapid. 

c) este prea scump. 

d) este prea ieftin. 

e) mult mai ușor de manipulat;o persoană se poate ascunde în spatele anonimatului 

8. Doar oamenii pot trimite informații? 

a) da 

b) da, dar numai după-amiaza 

c) nu; totul din jur poate trimite informații 

d) nimeni nu poate trimite nicio informație 

9. Pot comunica doar oamenii? 

a) da 

b) da, dar numai seara 

c) nu; practic toate viețuitoarele pot comunica; dar mai ales oamenii și animale 

d) nu; oamenii nu pot comunica 

e) da, dar numai cei care vorbesc engleza 

10. Care sunt cele mai importante organe de comunicare ale noastre? 

a) televizorul nostru 

b) ochii noștri 

c) dinții noștri 

d) părul nostru 

e) telefonul nostru mobil 
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ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Informațiile reprezintă un semnal despre starea sau schimbarea stării. ADEVĂRAT- FALS 

2. Doar oamenii se pot informa reciproc. ADEVĂRAT- FALS 

3. Totul poate trimite informații în Univers. ADEVĂRAT - FALS 

4. Oamenii înțeleg toate informațiile care provin din Univers. ADEVĂRAT- FALS 

5. Comunicarea este un schimb bidirecțional de informații. ADEVĂRAT- FALS 

6. Partenerii de comunicare nu sunt egali. ADEVĂRAT- FALS 

7. În timp ce partenerii de informații nu sunt egali, partenerii de comunicare sunt. 

ADEVĂRAT- FALS 

8. Metacomunicarea se mai numește limbaj corporal. ADEVĂRAT -FALS 

9. Metacomunicarea nu este importantă. ADEVĂRAT- FALS 

10. Instrumentele de comunicare pentru era digitală prezintă avantaje, dar și pericole. 

ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este o informația? (un semnal despre starea sau schimbarea stării a ceva) 

2. Cine poate trimite informații? (totul și toată lumea) 

3. Care este diferența dintre informație și comunicare? (Comunicarea este bidirecțională, în 

timp ce informațiile sunt unilaterale) 

4. Ce este metacomunicarea? (limbajul corporal care însoțește comunicarea) 

5. De ce comunicarea electronică poate reprezenta amenințări? (Metacomunicarea lipsește, 

deci este mai ușor de manipulat.) 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Informația este… (un semnal despre starea sau schimbarea de stare a ceva). 

2. Informațiile pot fi trimise …. (oriunde în univers). 

3. Comunicarea este un…. (schimb bidirecțional de informații). 
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4. Metacomunicarea este importantă deoarece ... (pe baza acesteia, putem judeca despre 

credibilitatea partenerului). 

5. Era digitală a provocat ... (mai multe posibilități de manipulare). 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „comunicarea 

personală” și „comunicarea electronică”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanța comunicării în viața socială și 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Comunicarea personală şi electronică 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată comunicării; 

 să explice metacomunicarea 

 să explice impactul pe care îl au TIC-urile asupra comunicării. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 5, Modulul B; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Etică 

Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
 elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă comunicarea? 
 Comunicăm doar oral? 

 Ce tehnologii de comunicare pot fi utilizate astăzi? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Comunicarea 

Procedură: Elevii discută și evaluează diferite probleme de comunicare din clasa lor. Se fac 
comentarii cu privire la fiecare caz, la modalități și mijloace de comunicare și metacomunicare în 
diferitele lor faze. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 18 min. 

Activitatea 3: Dezbatere-comunicarea electronică 

 Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
 semnele și caracteristicile comunicării electronice în ceea ce privește tehnologia digitală; cum 
 influențează epoca digitală comunicarea în general și societatea elevilor. 
Interacțiune: profesor-elevi Timp total alocat: 12 min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGI TALĂ 

MODULUL B. COMUNICAREA PERSONALĂ ŞI ELECTRONICĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

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

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

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

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

 https://www.helpguide.org/articles/relationships- 

communication/effectivecommunication.htm/ 

 https://www.skillsyouneed.com/ips/improving-communication.html 

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

 https://www.techwalla.com/articles/six-types-of-electronic-communication 

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

 https://www.techwalla.com/articles/the-effect-of-electronic-communication 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

MOTIVAȚIA 

Prin definiție (https://en.wikipedia.org/wiki/Motivare), motivația este motivul pentru 

acțiunile, dorința și obiectivele oamenilor. Cu alte cuvinte, motivația încearcă să convingă pe cineva 

(inclusiv pe noi înșine) să facă sau să nu facă ceva pentru a atinge o țintă. Și, deoarece viața este 

egală cu acțiuni și obiective, nu putem exista fără motivare. 

În teorie, există trei moduri de a convinge pe cineva (sau o altă viețuitoare) să facă (sau să 

nu facă) ceva: 

1. comanda 

2. motivație 

3. forță 

Pentru a putea da o ordine astfel încât ceilalți să se supună și să o îndeplinească, avem 

nevoie de putere asupra lui. Persoana comandată trebuie să se supună comenzii în mod total 

independent de ceea ce crede el despre ea și dacă este de acord să o urmeze sau nu. El / ea 

TREBUIE să urmeze comanda; a nu asculta înseamnă că urmează pedeapsa. 

Forța are caracteristici similare precum ordinul; aici, subordonarea este înlocuită cu o forță 

brutală. De asemenea, nu este considerată motivație - dar îndeplinește definiția ca și ordinea. 

Motivația este similară în ceea ce privește mentalitatea țintei ca ordine și forță, dar 

metodele și filozofia din spatele ei sunt total diferite. Aici, cealaltă parte nu este considerată un 
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robot sau o mașină; se presupune că cealaltă parte are și opinii, emoții și gânduri despre ținta de 

atins și despre modalitățile și mijloacele de urmat pentru a atinge ținta. 

Motivatorul 

• este interesat să învețe părerea și ideile celor motivați; 

• dorește să obțină faptul că persoana motivată este de acord cu sarcina. 

Există două tipuri de motivație: 

 motivație externă (extrinsecă); atunci când o persoană din afară îl/o motivează să efectueze 

(sau NU să efectueze) acțiunea dată; 

 motivație internă (intrinsecă), atunci când persoana în sine simte că trebuie / ar trebui să 

facă (sau NU să facă) acțiunea dată. 
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Motivația externă se face întotdeauna într-un mod onest: motivatorul explică situația, 

prezintă opțiuni de acțiune, arată consecințele acestei sau acelei decizii, explică de ce ar propune să 

aleagă opțiunea A - iar decizia finală este luată întotdeauna de persoana motivată. Comunicarea și 

motivația merg întotdeauna mână în mână; nu există comunicare fără motivare și motivație fără 

comunicare. 

MANIPULAREA 

Prin definiție, manipularea controlează pe cineva sau ceva în avantajul celui care 

manipulează; acțiunea este adesea nedreaptă sau necinstită. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manipulation. Adică, manipularea este și un fel 

de motivație, dar etica din spatele celor două probleme este total diferită. 

În ceea ce privește manipularea, scopul inițial este de obicei necinstit: „motivatorul” are o 

țintă părtinitoare și vrea să-l convingă pe motivat să creadă că este cea mai bună alegere, cea mai 

bună acțiune, cea mai bună țintă și cel mai bun mod de a atinge acea țintă. Manipularea este o 

persuasiune egoistă și se face de obicei într-un mod necinstit: inducerea în eroare a motivatului (= 

manipulat). Manipulatorul dorește ca persoana manipulată să se deplaseze în modul în care este cel 

mai bun pentru manipulator. 
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Manipularea extremă se numește „spălarea creierului”. Într-un astfel de caz, manipulatorul 

folosește metode psihologice și practic „schimbă” opinia și mintea celor manipulați în întregime. 

(de aici numele: spălarea creierului). Spălarea creierului este o metodă obișnuită folosită de 

teroriști atunci când își recrutează susținătorii. 

Când metacomunicarea lipsește, șansele de manipulare cresc prin ordinele de mărime. Așa 

se întâmplă în era digitală, în comunicarea electronică. În zilele noastre, pericolele manipulării sunt 

mult mai mari decât acum 20-30 de ani. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Explicați ce este motivația. Motivația înseamnă a convinge pe cineva să acționeze 

într-un anumit mod. 

2.Spuneți un exemplu al motivației dvs. de succes! Am vrut să merg la film cu 

prietenii, dar mama nu a fost de acord mai întâi. Apoi mi-am arătat notele pentru 

ultimele două săptămâni și după aceea, ea a fost de acord. 

3. Ai observat deja că ești manipulat? Descrie cum ai observat-o! Colegul meu de 

clasă mi-a propus să cumpăr cinci pachete de jetoane. I-a convins și pe ceilalți colegi 

de clasă. Mai târziu, s-a dovedit că i s-a promis că va primi gratuit cinci pachete de 

jetoane dacă aduce cinci colegi de clasă care cumpără 25 de pachete. 

4. Explicați caracterul etic al manipulării! Colegul meu de clasă a acționat în sarcina 

anterioară în mod lipsit de etică, pentru că a vrut să ne convingă pentru scopurile 

sale egoiste. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este motivația? 

a) ne schimbă părerea 

b) este atunci când mergem la un film 

c) când convingem pe cineva să acționeze într-un anumit fel 

d) este când suntem prieteni 

e) motivația nu există 
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2. Care sunt principalele caracteristici ale motivației? 

a) se face într-un mod cinstit, iar decizia este cu partenerul 

b) avem mulți bani 

c) este partea rămasă din interesele noastre 

d) este suma intereselor noastre 

e) este un ordin sau o realizăm prin forță 

3. Cum motivăm de obicei? 

a) putem crea conflicte 

b) povestim mai puțin despre partenerii noștri. 

c) spunem că știm totul despre partenerul nostru. 

d) prezentăm ținta dorită, modalitățile de realizare a acesteia și încercăm să aplicăm 

sarcina. 

e) generăm de obicei prietenie. 

4. Ce este manipularea? 

a) suntem prietenoși 

b) ne avertizează dacă încă este prea devreme 

c) ce ne trezește dimineața 

d) este ca motivația, dar făcută într-un mod necinstit, egoist 

e) arată momentul în care putem începe munca 

5. De ce manipularea este neetică? 

a) pentru că nu putem comunica 

b) pentru că putem comunica excelent 

c) pentru că comunicăm despre film cu prietenii noștri 

d) pentru că putem înceta comunicarea 

e) pentru că este făcută egoist, nu obiectiv și folosește, de asemenea, metode neetice 

259 
 

 
  



 

6. Ce se poate / trebuie făcut pentru a nu fi manipulat online? 

a) a fi alfabetizat media, adică a gândi critic și obiectiv și verifica ce spune celălalt 

b) ne vom lupta 

c) nu putem face nimic deloc 

d) să distrugă manipulatorul 

e) ar trebui să credem contrariul 

7.Care este mai eficientă, motivația internă sau cea externă? 

a) niciuna dintre ele nu este eficientă 

b) comanda este eficientă 

c) atunci când acționăm conform propriei noastre motivații interne 

d) motivația externă 

e) forța este cea mai eficientă 

8. Ce acțiune se face mai repede, folosind motivația sau comanda? 

a) nu se folosește deloc de ele 

b) motivația internă 

c) motivația externă 

d) comanda 

e) de cele mai multe ori sunt foarte lente. 

9. Ce poate face manipularea mai dificilă? 

a) dacă vedem metacomunicarea manipulatorului 

b) când ne omorâm inamicul 

c) când fugim de inamicul nostru 

d) când ne întoarcem la prietenii noștri 

e) nu există nicio modalitate de a îngreuna manipularea 
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10.Ce este alfabetizarea media? 

a) când nu citim deloc 

b) când putem scrie și număra 

c) când nu suntem atât de supărați 

d) când ne supunem manipulării 

e) când ne gândim critic și controlăm ce spune cealaltă parte în diferite surse 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Comenzile sunt eficiente. ADEVĂRAT- FALS 

2. Putem da ordine oricui. ADEVĂRAT- FALS 

3. Se pot forța rezultatele în acțiuni rapide. ADEVĂRAT- FALS 

4. Motivația este atunci când explicăm ce dorim și explicăm de ce. ADEVĂRAT- FALS 

5. Motivația este întotdeauna mai eficientă decât comanda. ADEVĂVAT- FALS 

6. Motivația internă este cea mai eficientă. ADEVĂRAT- FALS 

7. Manipularea este un mod necinstit de motivare. ADEVĂRAT - FALS 

8. Este mai dificil de manipulat în era digitală decât acum 50 de ani. ADEVĂRAT- FALS 

9. Manipularea este întotdeauna obiectivă. ADEVĂRAT- FALS 

10. Pentru a evita manipularea, trebuie să fim alfabetizați media. ADEVĂRAT- FALS 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Motivația este… (un sentiment care ne îndeamnă să facem ceva). 

2. Pentru a convinge pe cineva să acționeze într-un anumit mod, putem folosi ... (ordinea, 

forța sau motivația) 

3. O acțiune este cea mai eficientă dacă se bazează pe ... (motivație internă). 

4. Manipularea este necinstită, deoarece ... (folosește metode necinstite și egoiste). 

5. Alfabetizarea media este…. (gândirea critică și controlul faptelor prezentate din mai multe 

surse). 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este motivația? (să convingi pe cineva să acționeze într-un anumit mod) 

2. Ce este necesar pentru funcționarea comenzilor? (o relație clară între șef și subordonat) 

3. Când sunt cele mai eficiente acțiunile întreprinse? (când se bazează pe motivația internă) 

4. Cum putem lupta împotriva manipulării? (Ne gândim critic și verificăm faptele din mai 

multe surse) 

5. De ce este mai ușor să fii manipulat în zilele noastre? (Deoarece cea mai mare parte a 

comunicării este electronică) 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „motivaţia” și 

„manipularea”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanța motivației în viața socială și 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre acestea din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronică 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Motivația şi manipularea 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea: 

  să dea o definiție adecvată a motivației; 

  să explice manipularea 

 să explice impactul pe care îl au TIC-urile în manipulare. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 5, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din TSM pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Sociologie 
Etică 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce credeți că înseamnă motivație? 
 De câte feluri poate fi motivaţia? 

 Ce este manipularea şi cum putem lupta împotriva ei? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Persuasiunea 

Procedură: Profesorul vorbește despre comenzi și folosirea forței, iar clasa discută despre asta. 
Activitatea se poate organiza ca o mică prelegere. 
 Se recomandă, de asemenea, folosirea variantei electronice corespunzătoare modulului. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 3: Motivarea prin manipulare 

Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
 manipularea și modalitățile de manipulare. 
Interacțiune: profesor-elevi 
Timp total alocat: 22 de min. 

Activitatea 4: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă. 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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TEMA 5. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVAŢIA ŞI MANIPULAREA 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

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

 https://jamesclear.com/motivation 

 https://www.success.com/17-motivational-quotes-to-help-you-achieve-your-dreams/ 

 http://www.thelawofattraction.com/inspirational-quotes-students/ 

 https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsic- 

motivation2795384 

 https://blog.thefabulous.co/motivate-yourself-why-internal-motivation-is-the- 

mosteffective/ 

 https://www.healthline.com/health/intrinsic-motivation 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manipulation) 

 https://lifehacker.com/three-of-the-easiest-ways-to-manipulate-people-into-doi- 

 5953183 

 https://www.inc.com/jessica-stillman/10-popular-techniques-used-by-manipulatorsand- 

how-to-fight-them.html 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

Această reflecție asupra schimbărilor lumii în relație cu comunicarea și informația 

pornește de la presupunerea că tehnologiile de comunicare și resursele informaționale sunt doar 

niște instrumente și ceea ce contează cel mai mult este cultura utilizatorilor lor sau, cu alte cuvinte, 

capacitatea umană de a înțelege și de a gestiona aparent cantitatea din ce în ce mai mare de 

resurse, care este de fapt prea banală, repetitivă și indistinctă. 

GLOBALIZARE ȘI COMUNICARE 

Globalizarea este un fenomen actual care poate fi definit ca intensificarea relațiilor 

sociale globale, conectarea locurilor îndepărtate între ele, modelarea evenimentelor locale la 

evenimente care au loc la mii de kilometri distanță și invers (Giddens, 1994, p. 70). Deși la început 

globalizarea a fost predominant un fenomen economic, în prezent atinge toate aspectele vieții 

noastre: sociale, culturale, politice, tehnologice. Indiferent de aceste aspecte specifice, este totuși 

necesar să ne gândim la relația strânsă existentă între globalizare și comunicare; este deosebit de 

important să înțelegem cum dezvoltarea primului aspect trebuie să fie considerată un rezultat al 

evoluției celui din urmă. 

EVOLUȚIA REȚELELOR DE INFORMARE ȘI COMUNICARE 

Când vorbim despre rețele de informații și comunicații, nu putem găsi o comparație care 

să revină în istorie. Situația de astăzi este una unică, atât datorită abundenței instrumentelor 

disponibile, cât și a disponibilității largi a acestora, care sunt accesibile pe scară largă tuturor. Toată 

lumea este, într-un fel, implicată în problema din ce în ce mai mare a „congestionării” informației și 

comunicării, ceea ce face din ce în ce mai dificilă distincția între ceea ce este util și interesant și 

ceea ce, pe de altă parte, este doar distrugător sau confuz »( G. Livraghi, 2004). 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Dați o definiție a globalizării. 

Globalizarea poate fi definită ca interdependența tot mai mare a relațiilor sociale la nivel mondial 

care leagă locuri îndepărtate, astfel încât evenimentele locale să poată fi modelate de evenimente 

care au loc la kilometri distanță și invers. 

2. Care sunt trăsăturile tradiției orale? 

Tradiția orală se referă la practicile și obiceiurile tipice locuitorilor preistorici care comunicau prin 

intermediul gesturilor, semnelor sau vorbirii. Acestea din urmă pare să f i contribuit la evoluția 

globală a omului. 

3. Care sunt caracteristicile tradiției manuscrisului? 

Invenția scrisului de către sumerieni a dus la tradiția manuscrisului, care s-a bazat mai întâi pe 

ideograme, apoi pe sunete și în cele din urmă s-a dezvoltat în scris alfabetic. 

4. Ce se înțelege prin cultura tipografică? 

Prin cultura tipografică ne referim la inovația tipăririi care a marcat sfârșitul Evului Mediu și 

începutul epocii moderne. 

5. Care este caracterizarea culturii mediilor mecanice și electronice? 

Suporturile mecanice și electronice se caracterizează prin invenția telegrafului, telefonului, 

radioului, televiziunii și în final a computerului. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este globalizarea? 

a) Libera circulație a banilor 

b) Creșterea interdependentă a relațiilor sociale la nivel mondial care leagă locuri 

îndepărtate 

c) Un fenomen care se referă numai la comunicarea media 
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2. Care este cea mai importantă consecință a globalizării? 

a) Creșterea economiei celor mai sărace națiuni 

b) Fragmentarea comunicării 

c) Evenimentele locale pot fi modelate de evenimente care au loc la kilometri distanță și 

invers 

3. Ce înțelegem prin „tradiție orală”? 

a) Se referă la practici și obiceiuri tipice locuitorilor preistorici care comunicau prin 

intermediul gesturilor, semnelor sau vorbirii 

b) Tradiția civilizațiilor antice, precum grecii și romanii 

c) obiceiurile civilizațiilor mesopotamice 

4. Există vreo legătură între evoluția vorbirii omului și evoluția sa globală? 

a) Nu, evoluția omului s-a întâmplat fără nicio condiționare 

b) Da, discursul pare să fi contribuit la evoluția globală a omului 

c) Nu, evoluția omului este legată doar de utilizarea mai bună a mâinilor sale 

5. Care este o altă definiție a tradiției manuscrise? 

a) Chirografia 

b) Telegrafia 

c) Topografia 

6. Care este primul tip de scriere? 

a) ideograme 

b) Scrierea bazată pe sunete 

c) Scrierea alfabetică 

7. Care a fost prima civilizație cu abilități de scriere? 

a) Egiptenii 

b) sumerienii 
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c) Asirienii 

8. Ce se înțelege prin cultura tipografică? 

a) Cultura reprezentării Pământului 

b) Inovația care a urmat invenției Internetului 

c)Inovația care a urmat tiparului mobil 

9. Care început de vârstă a fost marcat de cultura tipografică? 

a) Evul mediu 

b) Epoca Modernă 

c)Epoca contemporană 

10. Care este caracterizarea culturii mijloacelor mecanice și electronice? 

a) Inventarea telegrafului, telefonului, radioului, televiziunii și în final a computerului 

b) Doar prin inventarea computerului 

c) Inventarea telegrafului și a telefonului 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Globalizarea a fost predominant un fenomen economic. ADEVĂRAT- FALS 

2. Satul global este un sat enorm. ADEVĂRAT- FALS 

3. World Wide Web a fost realizarea tehnică a „satului global”. ADEVĂRAT- FALS 

4. McLuhan a împărțit istoria în cinci faze, corespunzând diferitelor etape ale progresului 

comunicării. ADEVĂRAT- FALS 

5. În zilele noastre, în societatea post-industrială, am trecut de la societatea de comunicare la 

societatea informațională. ADEVĂRAT -FALS 

6. Limba vorbită este responsabilă de evoluția globală a omului. ADEVĂRAT -FALS 

7. În alfabetul fenicienilor au fost reprezentate consoane și vocale. ADEVĂRAT- FALS 

8. Introducerea hârtiei a fost una dintre cerințele necesare pentru creșterea rapidă a culturii 

tipografice. ADEVĂRAT- FALS 
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9. Înainte a fost inventarea telefonului apoi telegraful. ADEVĂRAT- FALS 

10. Extinderea rapidă a internetului în anii 90 a transformat computerul într-un instrument 

accesibil tuturor. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce înseamnă „sat global”? („Satul global” este o contaminare reciprocă a culturilor din 

diferite zone ale lumii). 

2. Care sunt cele trei etape ale progresului comunicării McLuhan? (Epoca tribală; 

epoca mecanică; epoca electronică). 

3. Care este una dintre trăsăturile fundamentale ale omenirii? (Bogăția și complexitatea 

limbajului său, care este în esență „limba vorbită”). 

4. Ce înseamnă cultura chirografică? (Este cultura bazată pe scris). 

5. Când a început televiziunea să se afirme ca mass-media? ( abia după al doilea război 

mondial). 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. La sfârșitul secolului XX, Internetul a fost calificat să devină… locul ideal pentru „piețele 

virtuale” unde oamenii să comunice, să lucreze și să se distreze. 

2. În zilele noastre, în societatea post-industrială, trecem de la societatea informațională (în 

care mass-media canalizează mesaje de la sursă la destinatari) la… societatea de comunicare 

(unde subiectul este în același timp destinatar și sursa de mesaje ). 

3. Primul sistem de scriere s-a dezvoltat în jurul anului 3500 î.Hr. în Mesopotamia și s-a bazat 

pe… ideograme. 

4. Invenția tipografiei mobile a marcat sfârșitul ... Evului Mediu și... Epoca Modernă. 

5. Primatul radioului a fost serios pus la îndoială odată cu apariția ... televiziunii. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „societatea 

informațională” de azi, precum si schimbările care au avut loc în trecut ce au dus la globalizare. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg evoluția omului de-a lungul istoriei. Se 

presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Lumea „de ieriˮ şi lumea „de aziˮ 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 

  ce este globalizarea; 

 care sunt trăsăturile tradiției orale; 

 care sunt caracteristicile tradiției manuscrise; 

  ce se înțelege prin cultura tipografică; 

 prin ce se caracterizează cultura suporturilor mecanice și 

electronice. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 6, Modulul A; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Istoria comunicării şi a informațiilor 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

 Ce este comunicarea? 

 Care sunt principalele tipuri de comunicare? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Comunicare și globalizare: ce crezi? 

Procedură: Poate fi o activitate de brainstorming. Elevii își împărtășesc punctul de vedere despre 
subiect, aducând propriile exemple. Profesorul le evaluează contribuțiile. 

 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10min. 

Activitatea 3: De la tradiția orală la cultura chirografică 

 Procedură: Elevii discută modul în care invenția scrisului a schimbat comunicarea între ființele 
umane. Activitatea poate fi organizată și ca dezbatere de grup. Profesorul vorbește despre tradiția 
 orală și despre cultura chirografică. Se recomandă folosirea prezentării power point pentru acest 
 modul. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 

Timp alocat: 7 min 

Activitatea 4: Cultura tipografică 

Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 

consecințele invenției tiparului mobil. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 

Timp alocat: 7 min. 

Activitatea 5: Cultura mijloacelor mecanice și electronice 

Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: de la 
telegraf la internet. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 

Timp alocat: 7 de min. 

Activitatea 6: Rezumatul modulului şi tema de casă 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
 poate atribui tema de casă . 
 Interacțiune: Profesor-elevi 
Timp alocat: 4 min. 

 Observație: Prezentul proiect didactic este unul simplist ce propune o predare frontală. Dacă se dorește 
folosirea unor metode activ-participative, non-formale profesorul este rugat sa îl ajusteze conform 
nivelul și cerințelor clasei. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA „DE IERIˮ ŞI LUMEA „DE AZIˮ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 Anthony Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, 1994. 

 Carlo Gagliardi, Villaggio globale, in Franco Lever - Pier Cesare Rivoltella - Adriano Zanacchi 

(edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it 

(24/02/2019). 

 www.marshallmcluhan.com 

 Massimo Baldini, Storia della comunicazione, Newton Compton, 2007. 

 Giancarlo Livraghi, Cenni di storia dei sistemi di informazione e di comunicazione in Italia, 

 2004 (sito http://gandalf.it/storia/storia.htm). 

 Thomas Purayidathil, Storia della comunicazione, in Franco Lever - Pier Cesare Rivoltella - 

Adriano Zanacchi (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, 

www.lacomunicazione.it (04/03/2019). 

 Genevieve Von Petzinger, The First Signs: Unlocking the Mysteries of the World's Oldest 

Symbols, Atria Books, 2016. 

 Antonio Calvani, Manuale di tecnologie dell’educazione, Edizioni ETS, 1995. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCIETATE DIGI TALĂ G LOBALIZATĂ 

Dezvoltarea tehnologiei a adus multiple schimbări în viața umană, iar multe altele vor 

apărea în viitor; schimbări care implică viața oamenilor în ansamblu, precum și în aspectele 

specifice ale acestora. Acest modul își propune să analizeze o problemă extrem de dezbătută, în 

special în lumea școlară: comunicarea în era digitală și în special conexiunea dintre tehnologie și 

relațiile interpersonale. Noile forme de comunicare, prin e-mail, mesaje text, chaturi, social media 

care au înlocuit practic scrisorile și cărțile poștale tradiționale, interesează în mod evident 

categoria tinerilor. 

VIAȚA SOCIALĂ ȘI RELAȚIILE INTERPERSONALE 

În dezvoltarea relațiilor interpersonale, mediile sociale sunt din ce în ce mai influente și 

produc adesea efecte chiar și în contexte non-virtuale. Ceea ce este cert este că nu putem ignora 

efectele pe care dezvoltarea tehnologică le aduce vieții noastre. Nerespectarea schimbării și 

subestimarea consecințelor sale ar fi un act de lipsire voluntară în ceea ce privește îmbunătățirea 

dinamismului relațiilor, comunicațiilor, calității vieții și a stilului de viață. 

COMUNICAREA ȘI EDUCAȚIA 

În special, revoluția comunicativă la care asistăm aduce provocări în lumea educației, făcând 

o reflecție asupra sensului antropologic al acestei transformări mai urgentă ca niciodată. Prin 

urmare, învățarea în scopul utilizării critice și în cunoștință de cauză a mesajelor media, care acum 

face parte din educația de bază și esențială, trebuie să fie însoțită de o educație pentru producerea 

responsabilă a mesajelor, a conținuturilor. Toate acestea implică în mod evident însăși modul de 

înțelegere a educației media și deschide noi orizonturi pentru formarea educatorilor și a 

profesorilor. 
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Făcând acest lucru, „trebuie să depunem toate eforturile pentru ca imersiunea în resurse digitale 

să nu afecteze capacitatea copiilor de a evalua, analiza, prioritiza și reflecta ceea ce este ascuns în 

orice fel de informații” (M. Wolf, Proust și Squid: Povestea și știința creierului de lectură). 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Din punctul de vedere al relațiilor interpersonale, noile tehnologii reprezintă bariere sau permit 

depășirea acestora? 

La prima vedere ecranul poate părea o barieră, deoarece uneori împiedică comunicarea cu cei din 

jurul nostru, dar, în realitate, noile tehnologii ne pun în contact cu lumea, depășind barierele fizice. 

2. Care este rolul educației astăzi? 

Astăzi este foarte important să îi formăm pe cei mai tineri și mai ales pe cei mici, astfel încât să facă 

din mijloacele tehnologice o oportunitate și nu o limitare și să înțeleagă rolul tehnologiei ca un 

instrument care ne permite să îmbunătățim și să extindem relațiile, fără să le înlocuim. 

3. Dacă în trecut mass-media era în centrul dinamicii comunicării, cine este astăzi? 

Astăzi logica comunicativă este extrem de interactivă și vede subiectul în centru, care de la un 

utilizator pasiv devine utilizator activ și producător de servicii. 

4. Care sunt principalele caracteristici ale noilor media? 

Principalele caracteristici ale noilor media sunt următoarele: generalitatea și rapiditatea schimbării, 

multitasking, portabilitate, a fi interactiv și participativ, globalizarea și producerea inegalităților. 

5. Care ar fi o altă perspectivă a revoluției de comunicare la care asistăm? Neurologul Maryanne 

Wolf, bazându-se pe presupunerea că creierul uman are o capacitate extraordinară de a stabili noi 

conexiuni între structurile sale fizice și de a fi modelat prin experiență, consideră că, așa cum s-a 

întâmplat după revoluția scrisului, chiar și acum revoluția digitală va elibera forțe fără precedent în 

producerea de noi gânduri și în construcția creierului nostru viitor. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCIETATE DIGI TALĂ G LOBALIZATĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCIETATE DIGI TALĂ G LOBALIZATĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Care sunt noile forme de comunicare? 

a) cărțile poștale 

b) e-mail, mesaje text, chat-uri, social media 

c) Apelurile telefonice 

2. Putem ignora efectele pe care dezvoltarea tehnologică le aduce vieții noastre? 

a) Da, ne va ajuta să trăim mai bine 
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b) Da, datorită faptului că nu suntem capabili să schimbăm nimic 

c) Nu, fără a lua în considerare schimbarea și subestimarea consecințelor ar fi un act de 

lipsire voluntară în ceea ce privește îmbunătățirea dinamismului relațiilor, comunicațiilor, 

calității vieții și stilului de viață 

3. În ce se caracterizează astăzi dinamica comunicativă? 

a) Centralitatea mass-media 

b) Centralitatea subiecților 

c) Centralitatea relațiilor 

4. În scenariul actual, cine devine spectatorul tradițional? 

a) Utilizator și producător de servicii 

b) Un utilizator de servicii 

c) Un producător de servicii 

5. Ce este permisivitatea fenomenului comunicării digitale? 

a) Utilizarea continuă și uneori necontrolată a computerelor, tabletelor și smartphone- 

urilor 

b) Dorința de a fi conectat uneori 

c) Accesul facil la informații 

6. Ce este multitasking? 

a) Posibilitatea de a avea multe sarcini 

b) Când cineva deține diferite instrumente 

c) Efectuarea a mai multe activități simultane prin utilizarea diferitelor instrumente 

7. Există vreun savant care crede că multitasking-ul nu ajută la reflecție și aprofundare? 

a) Da 

b) Nu, deloc 

c) Nu, toți savanții sunt de acord cu această idee 
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8. Există vreun savant care crede că multitasking-ul îi face pe oameni mai puțin eficienți și 

implică o epuizare reală a funcțiilor creierului? 

a) Nimeni nu crede asta 

b) Da, chiar scăderea nivelului IQ cu 10 puncte 

c) Da, chiar coborârea nivelului IQ cu 50 de puncte 

9. În ceea ce privește copiii, ce permite portabilitatea? 

a) Consum din ce în ce mai „privat” și mai puțin supus controlului părinților și educatorilor 

b) Toate activitățile se pot face peste tot și nu mai mult 

c) Nimic relevant 

10. Este corect să spunem că noile media pun accentul pe inegalități? 

a) Nu, caracteristica globalizatoare a noilor media oferă tuturor oamenilor din întreaga lume 

aceleași posibilități 

b) Da, între cei care sunt conectați și cei care nu sunt 

c) Da, între nordul și sudul lumii 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT- FAL S 

1. Unii oameni cred că comunicarea a devenit nelimitată și fără bariere. ADEVĂRAT- FALS 

2. Dezvoltarea tehnologiei a redus posibilitatea de a intra în contact cu numeroase culturi. 

ADEVĂRAT- FALS 

3. Este necesară interpretarea culturilor media actuale în specificul propriu. ADEVĂRAT- FALS 

4. Utilizarea continuă a computerelor, tabletelor și smartphone-urilor nu modifică relația 

noastră cu lumea înconjurătoare. ADEVĂRAT- FALS 

5. Accesul ușor la informații și fluxul continuu al acestora necesită o „actualizare” continuă a 

gândirii. ADEVĂRAT -FALS 

6. Unii cred că abilitatea de a face mai multe lucruri în același timp implică un pericol pentru 

concentrare și atenție. ADEVĂRAT FALS 

7. Nimeni nu crede că multitasking-ul ar putea scădea nivelul IQ. ADEVĂRAT- FALS 
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8. Noile media sunt, de asemenea, interactive și participative. ADEVĂRAT FALS 

9. Astăzi devine urgentă problema educației copiilor pentru utilizarea critică, conștientă și 

responsabilă a noilor media. ADEVĂRAT -FALS 

10. La fel ca vechii greci, experimentăm o tranziție de mare importanță, care prevede o trecere 

de la o cultură scrisă la una digitală și vizuală. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce categorie de persoane au fost interesate de noile forme de comunicare (e-mail, mesaje 

text, chat-uri, social media)? Categoria tinerilor 

2. De ce sunt criticate noile modalități de comunicare? Deoarece mulți susțin că oamenii riscă 

să compromită dezvoltarea relațiilor. 

3. De ce este necesară instruirea tinerilor cu privire la utilizarea tehnologiei? În acest fel, vor 

putea înțelege rolul tehnologiei ca instrument care permite îmbunătățirea și extinderea 

relațiilor, fără a le înlocui. 

4. De ce nu este un lucru bun să ne gândim că a fost mai bine înainte și astăzi este mai rău? 

Deoarece este important să nu cădem din nou în capcana „noi” - adulții, copiii unei alte 

generații - și „ei” - adolescenți, generații noi, copii ai Internetului și telefoanelor mobile. 

5. Ce consecințe poate aduce portabilitatea? Dimensiunea din ce în ce mai mică a 

dispozitivelor permite concentrarea multor activități diferite într-un simplu telefon mobil și 

toate acestea pot fi făcute oriunde. 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. În dezvoltarea relațiilor interpersonale, social media este din ce în ce mai ... ( influențabilă). 

2. Educația pentru utilizarea critică și utilizarea în cunoștință a mesajelor media trebuie să fie 

însoțită de ... (educația pentru producerea responsabilă a mesajelor). 

3. Multitasking-ul implică un pericol pentru concentrare și atenție, deoarece creierul ... (este 

forțat să se deplaseze continuu de la un obiect la altul). 
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4. Schema de comunicare tradițională nu mai urmărește logica destinatarului pasiv și este 

înlocuită de o nouă schemă în care destinatarul devine și un ... (producător de conținut 

multimedia) 

5. În opinia lui Marianne Wolf, ar fi bine să-i obișnuim pe copii să schimbe codurile lingvistice 

între două sau mai multe limbi vorbite, în același mod trebuie învățați copiii să fie ... (bi-textuali 

și multi- textuali) 

291 
 

 

  



 

TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCIETATE DIGI TALĂ G LOBALIZATĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „globalizarea” și 

„digitalizarea”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanța digitizării în viața socială și 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCIETATE DIGI TALĂ G LOBALIZATĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: O societate digitală globalizată 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
● modul în care media poate condiționa relațiile interpersonale; 
 ● conexiunea dintre comunicare și educație; 

● caracteristicile comunicării digitale; 
● cât de importantă este abordarea critică. 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 6, Modulul B; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Istoria comunicării şi a informațiilor 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este o societate digitală globalizată? 
Este legată comunicarea digitală cu relațiile noastre? 

 Este important să avem o abordare critică pentru media digitală? 
La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Afectează social media relațiile noastre interpersonale? 

Procedură: Activitatea poate fi concepută ca un joc. Elevii scriu exemple proprii pentru experiențele 
lor, iar profesorul evaluează exemplele. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi - elevi 

Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 3: Comunicare și educație 

Procedură: Elevii discută dacă este importantă instruirea pentru a avea o abordare responsabilă a 
 comunicării. Activitatea poate fi organizată și ca dezbatere de grup. Profesorul poate folosi varianta 
 electronică corespunzătoare modulului. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi - elevi 

Timpul alocat: 10 min 

Activitatea 4: Caracteristicile comunicării digitale 

Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
generalitate, viteză, multitasking, portabilitate, interacțiune și participare. 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi - elevi 

Timp alocat: 12 min. 

Activitatea 5: Caracteristicile societății noastre digitale globalizate 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
poate atribui elevilor tema de casa. 

Interacțiune: profesor-elevi 

Timp alocat: 5 min. 

Observație: Prezentul proiect didactic este unul simplist ce propune o predare frontală. Dacă se dorește 
 folosirea unor metode activ-participative, non-formale profesorul este rugat sa îl ajusteze conform 
 nivelul și cerințelor clasei. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. O S OCI ETATEA DIGITALĂ GLOBALIZATĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 Maryanne Wolf, Proust and the Squid: the Story and science of the Reading 

Brain, 2000. 

 https://medium.com/scritture-di-rete/comunicazione-e-relazioni-nellera-digitale- 

5eca9d3d64aa 

 https://medium.com/@ExC_Rome/https-medium-com-exc-rome-i- 

contestidesperienza-58d51f861d68 

 Pier Cesare Rivoltella, La comunicazione nell’era digitale. Prospettive di intervento 

formativo, in 

https://www.academia.edu/12163131/La_comunicazione_nellera_digitale._Prospetti 

ve _di_intervento_formativo 

 Pier Cesare Rivoltella, Leggere e scrivere in digitale. Cosa cambia per il cervello?, in 

“Avvenire”, 5 ottobre 2018. 

 Daniel J Levitin, Why the modern world is bad for your brain, in “The 

Guardian”, 18 gennaio 2015. 

 Teresa Donì, Comunicazione digitale e nuovi media: una sfida per l ’educazione, in 

http://www.cnosfap.it/sites/default/files/articoli_rassegna/Comunicazione%20digita 

le%20e%20nuovi%2 0media.pdf 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

Definiția mentalității globale „se referă la capacitatea indivizilor de a înțelege lumea în care 

trăiesc și modul în care se încadrează în acea lume, precum și dorința lor de a lua măsuri pe 

probleme globale. Cetățenia globală este un mod de a gândi și de a ne comporta ca un membru 

activ al unei comunități globale care posedă mentalitate și competență globală. " 

Cetățenia globală a dobândit un loc atât de relevant în dezbaterea modernă, încât multe 

organizații internaționale și mai multe guverne o adoptă ca țintă strategică în programele lor 

politice. Ideea cetățeniei globale a început la sfârșitul celui de-al doilea război mondial ca reacție la 

atrocitățile conflictului: lumea, de fapt, nu ar fi putut trece printr-o altă experiență similară în 

viitor. În consecință, pacea dintre națiuni a devenit obiectivul de atins, împreună cu recunoașterea 

faptului că oamenilor trebuie să le fie garantate drepturile lor naturale, fără discriminări rasiale sau 

etnice, iar drepturile respective sunt, prin urmare, denumite drepturi ale omului. 

Nașterea cetățeniei globale este legată de protejarea drepturilor omului: o persoană are 

anumite drepturi nu în termeni de cetățenie națională așa cum era înainte, ci doar pentru că 

aparține rasei umane, de unde și conceptul de cetățenie devine mai larg și începe să îmbrățișeze 

un orizont universal. 

Cetățenie digitală 

Pentru a evidenția relevanța web în viața cetățenilor și apartenența lor la societatea digitală, 

a fost creată o nouă expresie: cetățenia digitală. Se referă la capacitatea unei persoane de a 

participa la viața on-line și necesită definirea unui set de obligații și drepturi, deoarece este un 

concept foarte nou. Primul drept este dreptul de a accesa Internetul: ONU, G8 și UE îl recunosc, 

dar există mai multe țări din lume în care statul folosește un firewall pentru a opri partajarea 

gratuită a informațiilor prin intermediul rețelei și a cenzura o sumă de site-uri web. Nu este o 
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sarcină ușoară să se reglementeze drepturile cetățenilor digitale, în primul rând datorită faptului că 

internetul este un instrument supranațional: în câteva secunde, este posibil să accesezi conținut 

din întreaga lume, fără să știi nici măcar de unde provin știrile sau materialele. 

Sensul cetățeniei globale și programul său este acela de a permite bărbaților și femeilor din 

toată lumea să-și împlinească potențialul uman, nevoile fundamentale și să li se garanteze drepturi 

nealienabile în timp ce-și duc la bun sfârșit responsabilitățile globale. 

Conținuturile și obiectivele cetățeniei globale se schimbă pe măsură ce lumea istorică, 

economică, politică evoluează: astăzi este posibil să anticipăm provocările viitorului apropiat și una 

dintre ele va fi creșterea influenței și rolului internetului și a dispozitivelor digitale. 

Identitatea digitală este ansamblul de informații și date referitoare la o persoană care 

comunică ceva personal, date încărcate personal sau de către alții. Pe de altă parte, fiecare 

persoană are dreptul de a ști ce informații sunt deținute de către stat sau companii private, și în 

același timp noi înșine suntem responsabili de ceea ce publicăm online. Trebuie să respectăm 

identitatea digitală a altor persoane și mai ales intimitatea lor. Intimitatea este dreptul de a avea o 

viață personală privată și un control asupra datelor personale, iar procesarea datelor trebuie să 

respecte drepturile omului. Primul pas în a fi un cetățean responsabil este acela de a respecta și 

proteja intimitatea. Tot ceea ce încărcăm în mediul virtual duce la crearea unei idei despre noi 

înșine numită reputație digitală: toate informațiile și datele referitoare la o singură persoană, 

companie sau produs găsit pe internet, informații conștiente sau nu. Pozele sau comentariile ar 

putea fi jenante după o anumită perioadă de timp sau ar putea fi greșit interpretate de un posibil 

angajator. Este deja cunoscut faptul că mulți angajatori caută profilul /reputația digitală a unei 

persoane înainte de a o angaja sau înainte de interviu. 

Informația și internetul 

În ceea ce privește informația, cetățenii cu o mentalitate globală sunt conștienți de o serie 

de riscuri legate atât de conținutul găsit pe internet cât și de modalitatea în care acesta 

funcționează. Când căutăm de la un site la altul, algoritmi special creați pentru a memora profilul 

unui utilizator lucrează fără să observăm; date referitoare la bunurile cumpărate, idei, preferințe 

culturale, posibili utilizatori care împărtășesc aceleași preferințe - toate numite Filtre Bubele. În 
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acest „balon” găsim oameni care gândesc ca noi. Un astfel de sistem are și dezavantaje pentru că 

întărește ceea ce am căutat deja, filtrează restul informațiilor și prezintă doar ce este asemănător. 

Un exemplu ar fi un utilizator care accesează doar „hate speech”- mesaje instigatoare; el este 

trimis doar la acest tip de utilizatori fără a vedea astfel că în realitate există mult mai multe moduri 

de abordare. 

Utilizatorii din ziua de azi creează conținut media cu ajutorul telefonului mobil spre exemplu 

- un video încărcat pe o platformă social-media este un conținut generat de utilizator și este diferit 

de conținutul realizat de jurnaliștii profesioniști. Este de apreciat faptul că oamenii colaborează și 

diseminează informație fără ajutorului vreunui ziar sau companii. Dar există din nou un dezavantaj: 

dacă nu există un profesionist care să filtreze conținutul cum e posibil să fim siguri că ceea ce s-a 

postat este real sau adevărat? Această întrebare scoate în evidență o problematică reală a mass- 

media din zilele de azi - fake news- urile. Știrile false sau manipulatoare sunt un fenomen complex; 

reportaje inventate, descoperiri științifice care nu există, fapte prezentate pentru a manipula sau 

care doresc o anumită reacție. Manipulările se pot clasifica în dezinformare, informare greșită, 

neinformare. Prima dintre ele presupune o informație creată deliberat pentru a produce 

sentimente puternice cititorilor/auditoriului și pentru a fi distribuite pe rețele de socializare și 

aduce beneficii financiare companiilor de publicitate. A doua se referă la manipularea informațiilor 

legate de un anumit eveniment pentru a face rău unei persoane sau grup de persoane. A treia este 

transmiterea unor informații greșite intenționat sau nu; acest lucru se poate întâmpla oricărei 

persoane care nu este atentă în a verifica veridicitatea unei afirmații sau declarații. 

Cum distingem o sursă de încredere de una lipsită de încredere? Se presupune că cea mai 

buna metodă este folosirea canalelor de știri oficiale, profitându-se astfel de expertiza lor critică în 

verificarea, publicarea și distribuirea unor informații. Un prim instrument ar fi verificarea faptelor: 

conținutul trebuie descompus și fiecare afirmație trebuie analizată și verificată cu alte surse 

disponibile. 

Fiecare utilizator poate însă să verifice singur punându-și următoarele întrebări: 

De unde vine informația? 

Este autentică sau o copie? 

Cine a încărcat-o? 
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Când a fost creată? 

Unde a fost creată? 

Un instrument foarte eficient pentru a verifica încrederea surselor este testul CR AAP, creat de 

Sarah Blakeslee, Universitatea California și este alcătuit dintr-o serie de întrebări ale căror 

răspunsuri duc la stabilirea sursei ca fiind de încredere sau nu. CRAAP reprezintă un acronim 

pentru Currency/valabilitatea, Reliability/exactitatea, Authority/competența, 

Accuracy/acuratețea, Purpose/scopul. 

Currency: cât timp este valabilă informația 

Când a fost informația publicată sau postată? 

A fost revizuită informația sau actualizată? 

Este informația actuală sau depășită? 

Sunt link-urile funcționale? 

Reliability: importanța și precizia informației pentru propriile nevoi 

Are legătură informația ce ceea ce cauți sau îți răspunde ea la vreo întrebare? 

Care este auditoriul țintă? 

Este informația de nivel accesibil (nici prea elementară, nici prea complexă)? 

Te-ai uitat la o varietate de surse înainte de a hotărî că vei folosi această sursă? 

Ai putea folosi această sursă pentru o cercetare/referat? 

Authority: sursa autorizată 

Cine este autorul/editorul/sursa/sponsorul? 

Există o acreditare a autorului sau afiliatului? 

Care sunt calificările autorului? 

Este vizibil contactul editorului sau jurnalistului? 

URL-ul spune ceva despre autor sau sursă? 

.com-comercial, .edu-educațional, .gov-guvernamental, .org -organizatie non profit, .net -rețea 
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Accuracy: acuratețea și corectitudinea informației 

De unde provine informația? 

Este informația însoțită de dovezi? 

A fost informația revizuită sau apar referințe? 

Poți verifica părți ale informației cu o altă sursă sau cunoștințe personale? 

Tonul sau limbajul par neutre? 

Există greșeli de scriere sau alte probleme? 

Purpose: scopul pentru care a fost publicată informația. 

Care este scopul informației ? Să educe? Să vândă? Să convingă? 

Își fac autorii intenția clară? 

Este informația un fapt? O opinie sau propagandă? 

Punctul de vedere este obiectiv sau imparțial? 

Sunt unele aspecte părtinitoare din punct de vedere politic, ideologic, cultural, religios, 

instituțional sau personal? 
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Sunt propuse 25 de întrebări împărțite în funcție de fiecare dintre cei cinci itemi, iar fiecare 

primește un anumit punctaj. Rezultatul se află pe următoarea scală: 

0- nu este informație, informație complet greșită, neactualizată 

1- informație incompletă, moderat relevantă 

2- informație relevantă, actualizată. 

Scorul total oferă o idee despre acuratețea sursei: 

50-cu siguranță este o sursă de încredere 

45-50- excelent 

40-44- bună 

35-39-acceptabilă 

30-34- suficientă 

sub 30- neacceptabilă 

Pentru a putea face pașii de mai sus trebuie să avem competențe media. 

Concluzii 

Cetățenia globală, după cum s-a spus, înseamnă a gândi și a te comporta ca un membru 

activ al unei comunități globale și deci este nevoie de o mentalitate globală care să poată face față 

provocărilor unei noi lumi digitale ce a revoluționat și transformat totul. 

Pentru a putea fi activi, cetățenii trebuie să fie și inovativi în modul în care interacționează și învață 

a folosi gândirea creativă eficient; ei nu trebuie să rămână pasivi la schimbările din jurul lor, ci 

trebuie să fie „jucători” ai timpului în care trăiesc! 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce înseamnă mentalitatea globală? Înseamnă să fim capabili să înțelegem lumea în care trăim și 

cum ne încadrăm în acea lume, precum și dorința noastră de a lua măsuri asupra problemelor 

globale. 

2. Cum ne creăm identitatea digitală? O creăm cu orice informații despre noi pe care noi, sau orice 

alte persoane, le încărcăm pe Internet. 

3. Ce este haosul informațional? O expresie folosită pentru a face referire la fluxul continuu și 

haotic de conținut găsit pe Internet, care poate fi fals, manipulat, intenționat sau nu. 

4. Ce înseamnă verificarea faptelor? O sursă trebuie verificată analizând fiecare afirmație, cât și 

comparând-o cu alte surse cunoscute ca fiind de încredere. 

5. Ce este testul CRAAP? Este un instrument pentru a decide dacă o sursă este fiabilă sau nu. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce este mentalitatea globală? 

a) Capacitatea unui grup de oameni de a înțelege celelalte grupuri cu care se confruntă 

b) Capacitatea indivizilor de a înțelege lumea în care trăiesc și modul în care se încadrează în 

acea lume 

c) Capacitatea indivizilor de a se înțelege reciproc pentru a merge mai bine 

d) Capacitatea indivizilor de a analiza mai multe aspecte în fiecare situație 

e) Capacitatea grupurilor de oameni de a se încadra în diferite locuri de muncă 
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2. Când a început să se dezvolte ideea cetățeniei globale? 

a) La sfârșitul Primului Război Mondial 

b) La sfârșitul celui de-al doilea război mondial 

c) În ultimii zece ani 

d) În secolul XIX 

e) La începutul secolului XX 

3. Care este programul cetățeniei globale? 

a) Este de a permite doar unor bărbați și femei să își dea seama 

b) Este de a acorda bărbaților și femeilor din cele mai industrializate părți ale lumii toate 

drepturile lor 

c) Este de a acorda bărbaților și femeilor din părțile mai puțin industrializate ale lumii toate 

drepturile lor 

d) Este de a permite bărbaților și femeilor din întreaga lume să își îndeplinească potențialul 

de ființă umană 

e) Este de a permite bărbaților și femeilor din întreaga lume să aibă aceeași bogăție 

4. Care este decalajul digital? 

a) Înseamnă că toți oamenii au aceleași resurse pentru a accesa internetul și toate tehnologiile 

informaționale și de comunicare legate de acesta 

b) Înseamnă că o persoană trebuie să-și împartă dispozitivele digitale 

c) Înseamnă că nu toți oamenii au aceleași resurse pentru a accesa internetul și toate 

tehnologiile informaționale și de comunicare asociate acestuia 

d) Înseamnă că oamenii ar trebui să aibă acces diferit la net în funcție de cunoștințele pe care 

le au despre tehnologiile de comunicare 

e) Înseamnă că există un decalaj între șansele oferite de Internet și ceea ce se folosește cu 

adevărat 
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5. Ce este identitatea digitală? 

a) Este colectarea de informații și date referitoare la persoana noastră care comunică ceva 

personal, încărcat doar de noi înșine 

b) Este colectarea de informații și date referitoare la persoana noastră care comunică ceva 

personal, încărcat doar de alții 

c) Este un document valabil pe Internet pentru a dovedi identitatea 

d) Este semnătura digitală valabilă pe Internet 

e) Este colectarea de informații și date referitoare la persoana noastră care comunică ceva 

personal, încărcat de noi înșine sau de alții 

6. Care este riscul legat de filter bubble? 

a) Sistemele de personalizare arată utilizatorilor doar ceea ce este coerent cu alegerile lor, 

consolidând credințele în loc să-i ajute să fie cu mintea deschisă și să înfrunte diferite idei 

b) Sistemele de personalizare arată utilizatorilor doar ceea ce este diferit de alegerile lor, 

ajutând să fie cu mintea deschisă și să facă față ideilor diferite 

c) Sistemele de personalizare creează un spațiu în care utilizatorii sunt protejați de atacuri 

d) Pe Internet, utilizatorii găsesc site-uri interzise conform restricțiilor stabilite anterior 

e) Fiecare punct de acces la Internet are propriile chei care duc la diferite site-uri web 

7. Ce este fenomenul fake news? 

a) Este crearea de vești false pentru a face distracție cu oamenii 

b) Este invenția evenimentelor istorice, a descoperirilor științifice sau a faptelor pentru a 

schimba viziunea trecutului 

c) Răspândirea informațiilor nu este adevărată, dar scriitorul nu o cunoaște 

d) Este crearea de rapoarte inventate despre evenimente istorice, descoperiri științifice sau 

fapte pentru a transmite o idee sau pentru a provoca o reacție 

e) Este răspândirea de rapoarte despre evenimente istorice, descoperiri științifice sau fapte 

care să spună adevărul 
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8. Ce este informarea greșită? 

a) Tratează informații false în mod deliberat create pentru a înșela cititorul care se bazează pe 

sentimente puternice, astfel încât mai multe persoane le împărtășesc și companiile de reclame 

câștigă bani 

b) Este răspândirea neintenționată a informațiilor greșite 

c) Este manipularea unui eveniment pentru a dăuna unei persoane sau a unui grup de 

persoane 

d) Înseamnă că există o mulțime de greșeli într-o informație 

e) Înseamnă că într-un ziar unele rapoarte sunt adevărate, în timp ce altele sunt false 

9. Ce este verificarea faptelor? 

a) Conținutul trebuie verificat folosind ceea ce utilizatorul știe deja 

b) Conținutul trebuie de-construit și fiecare afirmație trebuie analizată și apoi verificată cu 

alte surse cunoscute ca fiind de încredere 

c) Faptele trebuie verificate prin analizarea numai a declarației principale 

d) Conținutul trebuie de-construit și fiecare declarație trebuie analizată și apoi verificată cu alte 

surse necunoscute găsite pe Internet 

e) Conținutul trebuie completat adăugând informații găsite pe site-urile web de încredere 

10. Ce este testul CRAAP? 

a) Constă într-o serie de întrebări la care trebuie să răspundeți pentru a spune dacă o sursă 

este de încredere de utilizat ca instrument pentru cercetare 

b) constă într-o serie de răspunsuri date de utilizatori pentru a spune dacă o sursă este de 

încredere pentru a o folosi ca instrument de cercetare 

c) Este un test folosit de elevi la școală pentru a învăța cum să analizeze o sursă 

d) Este un test de realizare folosit de învățători 
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ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Cetățenia globală a dobândit un loc relevant în dezbaterea modernă. ADEVĂRAT- FALS 

2. Internetul a creat un decalaj între persoanele capabile să îl acceseze și să utilizeze tehnologia 

digitală și altele care nu sunt capabile să o facă. ADEVĂRAT -FALS 

3. Accesarea internetului nu are nicio legătură cu exercitarea drepturilor constituționale. 

ADEVĂRAT- FALS 

4. Primul drept de cetățenie digitală este dreptul de acces la internet. ADEVĂRAT- FALS 

5. Uniunea Europeană a elaborat o listă a competențelor digitale deținute de cetățenii 

europeni. ADEVĂRAT- FALS 

6. Confidențialitatea înseamnă dreptul la viața privată și controlul datelor personale. 

ADEVĂRAT- FALS 

7. Reputația web cuprinde toate informațiile și datele referitoare la o singură persoană, la o 

companie sau la un produs găsit pe Internet. ADEVĂRAT- FALS 

8. Conținutul generat de utilizator este un sinonim al Citizen journalism . ADEVĂRAT- FALS 

9. Un singur cetățean nu are mijloace de verificare a informațiilor. ADEVĂRAT -FALS 

10. Testul CRAAP a fost dezvoltat de Universitatea din Yale. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce înseamnă mentalitatea globală? (să fim capabili să înțelegem lumea în care trăim și cum 

ne încadrăm în acea lume). 

2. Cum ne creăm identitatea digitală? (cu orice informații despre noi pe care noi, sau orice alte 

persoane, le încărcăm pe Internet). 

3. Care este haosul informațional? (fluxul continuu și haotic de conținut găsit pe Internet care 

poate fi fals, manipulat, intenționat sau nu). 

4. Ce înseamnă verificarea faptelor? (o sursă trebuie verificată cu veridicitate, atât analizând 

fiecare afirmație, cât și comparativ cu alte surse cunoscute ca fiind de încredere). 

5. Ce este testul CRAAP? (un instrument pentru a decide dacă o sursă este fiabilă sau nu). 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Cetățenia globală este ... (un mod de a gândi și de a se comporta ca un membru activ al unei 

comunități globale care posedă mentalitate și competență globală). 

2. Oamenilor trebuie să li se garanteze ... (drepturile naturale fără discriminări rasiale sau 

etnice, iar drepturile respective sunt, prin urmare, denumite drepturi ale omului). 

3. Imaginile sau comentariile postate pe internet ar putea fi dăunătoare ... (chiar și ani mai 

târziu sau ar putea fi interpretate greșit). 

4. Informațiile mincinoase se referă la… (manipularea unui eveniment care dăunează unei 

persoane sau unui grup de oameni). 

5. CRAAP este un acronim pentru ... (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose). 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „cetăţenia globală”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg faptul că cetăţenia globală a adus schimbări 

vizibile în viața socială și în interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple 

despre schimbările sociale din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Mentalitatea şi cetăţenia globală 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
 ● sensul expresiei cetățeniei globale / digitale și principalele schimbări 
 apărute în viața noastră odată cu introducerea internetului 
 ● să poată acționa ca un cetățean responsabil, să verifice o sursă și să 
 recunoască surse de încredere 

● să fie conștienți de riscurile legate de răspândirea informațiilor pe 
Internet 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 6, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observatiile 
cerințe pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Istoria comunicării şi a informațiilor 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

Ce este o societate digitală globalizată? 
 Ce este identitatea digitală? 

La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Bingo 

 Procedură: Elevii joacă Bingo cu vocabularul pe care l-au învățat: profesorul listează 12 expresii 
văzute în activitatea anterioară (de exemplu, cetățenie globală, bule de filtrare, tulburări de 
informații ...) și pregătește definiții pentru ele. Profesorul face apoi carduri Bingo folosind nouă 
 dintre cuvinte în trei rânduri de trei, câte un card diferit pe elev. Profesorul folosește lista cu 12 
 expresii și cere la întâmplare definițiile a nouă dintre ele. Studenții încrucișează expresiile dacă 
 consideră că definiția se potrivește cu un cuvânt de pe card. 

Elevul cu un card completat strigă Bingo! Profesorul verifică corectitudinea și continuă până când cel 
puțin trei cursanți strigă Bingo! 

Interacțiune: profesor-elevi, elevi - elevi 

Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 3: Puzzle 

 Procedură: Profesorul copiază principalele părți ale textului din manual pentru fiecare grup de trei 
 cursanți și apoi pune textul pe hârtie punând părți ale textului într-o ordine greșită . Profesorul taie 
fiecare fotocopie a textului în secțiuni (cuvinte sau propoziții sau paragrafe) și pune o versiune a 
fiecărui text într-un plic. Elevii lucrează în grupuri de trei, citesc textul și îl pun în ordinea corectă. 

Interacțiune: muncă de grup 

Timpul alocat: 15 min 

Activitatea 4: Consolidare 

Procedură: Profesorul rezumă principalele puncte ale modulului. La decizia profesorului, el / ea 
poate atribui elevilor teme. 

Interacțiune: profesor-elevi 

Timp alocat: 10 min. 
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TEMA 6. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MEN TALI TATEA ŞI CETĂŢENIA GLOBALĂ 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 A.Fuggetta, Cittadini ai tempi di Internet - per una cittadinanza consapevole nell’era digitale, 

Franco Angeli 2018 

 Fossati, Luppi Zanette, Civis.net, Pearson 2018 

 F.Faenza, Cittadinanza e costituzione, Zanichelli 2019 

 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/misinformation-evidence-its-scopehow- 

we-encounter-it-and-our-perceptions-it 

 https://firstdraftnews.org/ 

 http://libguides.humber.ca/c.php?g=489448&p=3346679 

 https://researchguides.ben.edu/source-evaluation 

 https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo- 

9780199756810/obo9780199756810-0161.xml 

 https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/internet-matters 

 1https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical- 

researchreports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency- 

levelsand-examples-use 

 https://en.unesco.org/sites/.../f._jfnd_handbook_module_2.pdf 

 https://en.ejo.ch/research-2/can-fact-checking-be-automated 

 https://eufactcheck.eu/about-us 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

Un concept anterior: toleranța 

Toleranța este unul dintre principalele concepte / cuvinte cheie ale studiilor politice și își are 

originea în verbul latin tolerare („tolera, suporta”). Are două conotații diferite, una negativă și una 

pozitivă. În ceea ce privește prima, acesta exprimă ideea că în relațiile umane ideile sau acțiunile 

trebuie acceptate chiar dacă sunt considerate false sau dăunătoare; în schimb, sensul pozitiv se 

referă la acceptarea opiniilor și comportamentelor libere de orice judecată penalizatoare. Încă din 

epoca rațiunii, ideea de toleranță a fost adesea legată de cea a libertății și și-a găsit o continuare în 

crearea drepturilor omului și legea pozitivă. 

Diversitatea 

Toți oamenii sunt diferiți, chiar și cei dintr-o singură comunitate - chiar și membrii familiei. 

Aceste diferențe ne fac unici și diverși. Diversitatea este o caracteristică pozitivă a oricărui grup 

uman, mic sau mare. Este o caracteristică a tuturor ființelor vii; o premisă a menținerii vieții pe 

pământ - fiindcă nu suntem structuri perfecte, un grup de orice creaturi vii ce au aceeași problemă 

în același loc ar însemna vulnerabilitate, slăbiciune. Diferențele duc la formarea unei structuri mai 

rezistente, baza supraviețuirii. Acceptarea și tolerarea diversității este unul dintre principiile 

democrației și societății moderne. 

Valori și legi 

Faptul că omul nu ar putea fi capabil să trăiască într-o societate fără reguli, explică rolul pe 

care legile le ocupă în viața de zi cu zi și valoarea lor. Relația lege-valoare este considerată o relație 

de identitate. Totuși, nu puteam spune că orice valoare este și lege. În plus legea nu este o valoare 

în sine, dar ea permite autorităților să identifice valorile sociale în formă legală. 
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Legea este un sistem de reguli care reflectă sistemul de valori ale societății. O valoare care 

nu este exprimată sub forma unei legi nu are eficiență în comunitate, așa cum o lege care nu este 

asociată cu valorile sociale nu poate fi decât o impunere brutală a unei idei. Legea, astfel, este 

supusă dorinței politice care o creează și valorilor sociale care urmează voința politică. 

Sistemul juridic și dreptul pozitiv 

Fiecare grup are nevoie de reguli pentru a guverna relațiile dintre membrii comunității. 

Seturi de reguli și strategii cu ajutorul cărora se organizează o comunitate se numește sistem legal 

și scopul lui este de a 'reglementa' comunitatea. Niciun sistem legal nu este considerat fix, dar este 

rezultatul comportamentului membrilor comunității în sine, al convingerilor sale, al interpretărilor 

clasei conducătoare. Sistemul legal al comunității este alcătuit din legi, seturi de reguli și 

reglementări, percepte, urmărind să reglementeze viața organizată a comunității. Seturi de reguli 

din care este constituit fiecare sistem legal reprezintă legea pozitivă a acelei comunități. Legile nu 

trebuie să fie confundate cu norma morală: norma morală este de fapt absolută și autonomă, 

putând fi respectată numai dacă conștiința individului o acceptă ca normă. Legea este emisă de o 

autoritate și impusă a fi respectată. 

Legea naturală 

De-a lungul istoriei a existat întotdeauna idea de lege naturală, interpretată ca o forță 

conducătoare a diferite legi pozitive și principii universale. Spre deosebire de legea pozitivă, legea 

naturală este comună oricui fiind legată de un set de valori universale. Ea reiese din chiar natura 

umană care-i permite omului să recunoască prin intelect ceea ce este bine, valid sau obligatoriu. 

Legea naturală apare înaintea legii pozitive realizate de autorități politice care nu o pot nega pe cea 

dintâi creând legi opuse. Drepturile omului aparțin întregii omeniri și sunt pași cruciali în 

menținerea păcii. Ele sunt bazate pe natura umană și de aceea sunt definite ca drepturi naturale; 

ele sunt de drept numite universale fiindcă aparțin fiecărui individ și merg dincolo de orice barieră 

culturală, ideologică sau politică. Libertatea și demnitatea umană sunt considerate valori 

fundamentale în societățile civile și toate țările trebuie să le respecte și să le protejeze. Din acest 

motiv, drepturile sunt inviolabile și sunt stipulate în Declarația Universală a drepturilor omului și în 

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
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Legea și etica 

Etica este o ramură a filozofiei care studiază comportamentul ființelor umane și criteriile de 

evaluare ale comportamentului și alegerilor. Constituțiile sunt bazate pe principii fundamentale 

cum ar fi libertate, egalitate și solidaritate. Ființa umană trebuie respectată și de aceea relațiile 

dintre lege și etică sunt foarte puternice. Atunci când interpretăm anumite principii etice, legea 

este puternic legată de următoarea judecată comună: există un comportament etic individual pe 

care toată lumea ar trebui să-l urmeze. Principiile etice și morale sunt surse de inspirație pentru 

numeroase sisteme legislative. De asemenea, multe principii sunt absorbite în legislație. Un sistem 

legal bazat pe sancțiuni și penalizări în eventualitatea nerespectării legii trebuie să respecte 

demnitatea umană, drepturile civile și drepturile omului. 

Europa și dreptul la protecția datelor 

Protecția datelor personale este de o importanță crucială în societatea de zi și trebuie bine 

reglementată pentru a asigura siguranța cetățenilor. Conform legislației care asigură acest drept, 

fiecare individ poate cere ca datele lui personale să fie colectate și procesate de terțe părți doar 

conform regulilor și principiilor stabilite de Uniunea Europeană și țara de origine. Protecția datelor 

personale este stipulată în diferite regulamente internaționale ale Uniunii Europene și individual de 

fiecare stat membru. 

Articolul 8 din Carta fundamentală a drepturilor Uniunii Europene recunoaște dreptul la 

protecția datelor: 

 Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

 Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza 

consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de 

lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și 

dreptul de a obține rectificarea acestora. 

 Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități independente. 
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Noile regulamente europene cu referire la procesarea datelor și la circularea lor, au fost emise în 

2016 și au intrat în vigoare pentru statele membre în mai 2018. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce înseamnă toleranță? Toleranța derivă din verbul latin tolerare ( „tolera, suportă”) și se referă 

la acceptarea opiniilor și comportamentelor diferite. 

2. Ce au susținut politicienii? Aceștia au susținut ideea că sfera politică trebuie separată de cea 

religioasă, pentru a reconcilia disidența religioasă care reușește o conviețuire pașnică protejată de 

autoritatea politică. 

3. Definiți termenul de sistem juridic. Sistemul juridic este ansamblul de reguli juridice care 

guvernează organizarea unei comunități. 

4. Subliniază diferențele dintre dreptul pozitiv și dreptul natural. Ansamblul de reguli care 

constituie un sistem juridic reprezintă dreptul pozitiv; legea naturală este fundamentul natural al 

normelor, indiferent de autoritatea politică care le emite, este în general comună tuturor, în ceea 

ce privește setul de reguli de justiție universală. 

5. Cum acționează Uniunea Europeană pentru a proteja dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal? Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este prevăzut de art. 8 din Carta 

drepturilor UE și noul Regulament european. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

VERSIUNEA ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

Values and Law 

Legal system and positive law 
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SLIDE-uri NOTE 

Natural law 

Law and ethics 

European Union: enlightenment for digital ethics 

Europe and the data protection right 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNI TĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. În ce verb își are rădăcina toleranța? 

a) În verbul latin supportare 

b) În verbul grecesc a lero 

c) În verbul latin tolerare 

d) În verbul grecesc to on 

e) În verbul latin tollere 
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2. Care este conotația pozitivă a cuvântului toleranță? 

a) Ideea că în relațiile umane ideile sau acțiunile trebuie acceptate chiar dacă sunt considerate 

false sau dăunătoare 

b) Acceptarea opiniilor și comportamentelor libere de orice hotărâre sancționatoare 

c) O coexistență pașnică a tuturor credințelor religioase 

d) Importanța împărtășirii ideilor altora 

e) Ideea unei coexistențe forțate între diferite grupuri etnice 

3. Cine a scris O scrisoare cu privire la toleranță? 

a) Thomas Hobbes 

b) Michel III 

c) Michel de Montaigne 

d) Voltaire 

e) John Locke 

4. Care este legea pozitivă? 

a) Etica unui stat 

b) Organizarea politică a unui stat 

c) Normele prin care se formează fiecare sistem juridic 

d) Tradițiile statului 

e) Ansamblul regulilor de conduită ale unui stat 

5. În ce documente sunt protejate drepturile inviolabile ale omului? 

a) Nu există documente care să le protejeze 

b) În acordurile comerciale 

c) În acordurile internaționale 

d) În Declarația universală a drepturilor omului și în Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene 

e) În acordurile politice 
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6. Cine a scris „Etica este acea ramură a filozofiei care studiază comportamentul ființelor 

umane și criteriile de evaluare a acestor comportamente și alegeri”? 

a) Marx 

b) Kant 

c) Socrates 

d) Aristotel 

e) Hegel 

7. Care sunt principiile directoare pentru numeroase sisteme juridice? 

a) Economie și finanțe 

b) Etică și morală 

c) Profit și succes 

d) Organizarea și eficiența 

e) Cooperarea și solidaritatea 

8. Despre ce este articolul 8 din Carta drepturilor UE? 

a) Dreptul la viață 

b) Protecția datelor cu caracter personal 

c) Demnitatea umană 

d) Dreptul la libertate și securitate 

e) Libertatea de gândire, conștiință și religie 

9. Ce reprezintă dreptul de a vă proteja datele și informațiile personale? 

a) Circulația informațiilor mai ușoară 

b) Un avantaj pentru întreprinderi 

c) O garanție pentru copii 

d) Nu are nicio valoare 

e) O garanție a libertății în societatea digitală 
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10. Când a intrat în vigoare noul regulament european, privind protecția persoanelor, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a datelor 

pentru statele membre ale UE? 

a) În 2016 

b) În 2015 

c) În 2018 

d) În 2013 

e) În 2017 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Cuvântul toleranță are doar o conotație pozitivă. ADEVĂRAT- FALS 

2. La început, toleranța a fost legată de religie care vizează o coexistență pașnică a tuturor 

credințelor religioase. ADEVĂRAT- FALS 

3. Michel de Montaigne a considerat toleranța ca un instrument politic util atât pentru 

păstrarea păcii, cât și pentru evitarea impunerii unei idei care ar putea fi greșite. ADEVĂRAT- 

FALS 

4. Jean Bodin a scris despre credințele religioase pozitive și raționale că nu au motive comune 

și creează conflicte. ADEVĂRAT- FALS 

5. Legea este un sistem de reguli care reflectă sistemul de valori sociale. ADEVĂRAT - FALS 

6. Fiecare grup are nevoie de reguli pentru a guverna relațiile dintre membrii comunității. 

ADEVĂRAT- FALS 

7. Legea naturală nu este în general comună tuturor, ci privește setul de valori universale ale 

justiției. ADEVĂRAT- FALS 

8. Constituțiile se bazează pe principii fundamentale precum libertatea, egalitatea și 

solidaritatea. ADEVĂRAT- FALS 

9. Principiile etice și morale nu sunt surse inspiratoare pentru numeroase sisteme juridice. 

ADEVĂRAT- FALS 

10. Toată lumea are o viață privată, diferită de viața socială și publică, care trebuie respectată 

de ceilalți și protejată de stat (dreptul la confidențialitate). ADEVĂRAT- FALS 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce înseamnă toleranța? Toleranța derivă din verbul latin tolerare („tolera, suportă”) și se 

referă la acceptarea opiniilor și comportamentelor diferite. 

2. Ce a susținut grupul politiques? El a susținut ideea că sfera politică trebuie separată de cea 

religioasă. 

3. Definiți termenul 'sistemul juridic'. Sistemul juridic este ansamblul de reguli legale care 

guvernează organizarea unei comunități. 

4. Subliniați diferențele dintre dreptul pozitiv și dreptul natural. Ansamblul de reguli care 

constituie un sistem juridic reprezintă o lege pozitivă; legea naturală este fundamentul natural 

al normelor, indiferent de autoritatea politică care le emite, este în general comună tuturor, în 

ceea ce privește setul de reguli de justiție universală. 

5. Cum acționează Uniunea Europeană pentru a proteja dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal? Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este prevăzut de art. 8 din Carta 

drepturilor UE și noul Regulament european. 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Societatea este… (o agregare de indivizi aparținând unui grup care are aceleași valori). 

2. În Franța, un grup de gânditori numiți politiques susțin ideea că ... (sfera politică trebuie 

separată de cea religioasă). 

3. Ansamblul de reguli prin care fiecare sistem juridic este constituit ... (reprezintă legea 

pozitivă a acelei comunități). 

4. Libertatea și demnitatea ființei umane sunt considerate acum valori fundamentale în 

societățile civile; din acest motiv, drepturile inviolabile sunt protejate de ... ( Declarația universală a 

drepturilor omului, precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene). 

5. Principiile etice și morale sunt surse de inspirație ... (pentru numeroase sisteme juridice). 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „diversitate” și 

„toleranţă”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg faptul că toleranţa produce schimbări vizibile în 

viața socială și în interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre 

schimbările sociale din jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

328 
 
 

  



 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Respectarea diversității. Toleranța 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor: 
●putea explica sensul diversității și principalele schimbări apărute în viața 
noastră odată cu introducerea internetului 

● ști sa acționeze intr-un mod tolerant 
● fi conștienți de importanța toleranței 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 7, Modulul A; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Etică 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 

Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; pentru a pregăti 
elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește părerile lor: 

 Ce este toleranţa? 

 Ce este sistemul de valori? Dar drepturile oamenilor? 
 La întrebări nu se va răspunde complet; rolul lor principal este de a crea așteptări. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 

Timp alocat: 12 min. 
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Activitatea 2: Cum pot fi respectate valorile fundamentale recunoscute oamenilor în era 
digitală? 

Procedură: Activitatea poate fi realizata ca un joc. Elevii dau propriile exemple pentru experiențele 
lor online, iar profesorul discuta si evaluează exemplele. 
Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 
Timp alocat: 12 min. 

Activitatea 3: Europa și dreptul la protecția datelor 
Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor fi: 
Articolul 8 din Carta drepturilor UE 
Timpul alocat 10 minute 

Activitatea 4: Consolidare 
 Procedură: Profesorul prezintă diapozitivele din prezentare Power point Tema 7, modulul A și, 
 împreună cu elevii, rezumă principalele concepte ale lecției. 
 La decizia profesorului, el / ea poate atribui elevii tema de casa. 
Interacțiune: profesor-elevi 
Timp alocat: 10 min. 

Evaluarea activității la clasă 
Timp alocat: 1 min. 

 Observație: Prezentul proiect didactic este unul simplist ce propune o predare frontală. Dacă se 
dorește folosirea unor metode activ-participative, non-formale profesorul este rugat sa îl ajusteze 
conform nivelul și cerințelor clasei. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECTAREA DIVERSITĂŢII. TOLERANŢA 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 La Giustizia del buonsenso, S. Primiceri, Padova 2018; 

 LOCKE, Lettera sulla tolleranza , Ed. La Nuova Italia, 1990; 

 Diritto e Valori, L. Mengoni, Bologna 1985; 

 Il diritto come sistema di valori, S. Cotta Milano 2004; 

 La vita e le regole, S. Rodotà, Milano 2009; 

 Manuale di diritto privato, A. Torrente, Milano 1994; 

 https://www.privacy.it/archivio/rodo19990217.html; 

 https://www.vice.com/it/article/8xdm5b/report-etica-digitale-unione-europeaintervista- 

giovanni-buttarelli-luciano-floridi; 

 https://www.iter.it/wp-content/uploads/2018/12/ESTRATTO.pdf; 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/tolleranza_(Dizionario-di-filosofia); 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

Drepturile omului 

Drepturile omului sunt drepturile și libertățile de bază care aparțin fiecărei persoane: sunt o 

„realitate” istorică, întrucât nu au fost întotdeauna recunoscute în trecut și se schimbă pe măsură 

ce trece timpul. Așa cum spunea filozoful italian al dreptului și științelor politice Norberto Bobbio, 

drepturile omului sunt drepturi „istorice”: sunt naturale și recunoscute de o autoritate politică, 

aparțin tuturor, dar nu au fost întotdeauna extinse la toată lumea în istorie. De obicei, drepturile 

omului se nasc dintr-o provocare față de o autoritate care le refuză, dar atunci trebuie asigurate / 

apărate de stat pentru a putea fi acordate tuturor. Declarația universală a drepturilor omului este 

un document reper în istoria drepturilor omului: afirmă drepturile și libertățile la care fiecare ființă 

umană are dreptul egal și inalienabil, iar comunitatea internațională are obligația de a le apăra 

aceste drepturi. 

Primele articole afirmă: 

Toate ființele umane sunt oameni născuți liberi și egali în demnitate și drepturi. (...) 

Orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile prevăzute în prezenta declarație, 

fără distincție de niciun fel, cum ar fi rasa, culoarea, sexul, limba, religia 

Oricine are dreptul la opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, 

proprietate, naștere sau alt statut. În plus, nu se face nicio distincție pe baza statutului politic, 

jurisdicțional sau internațional al țării sau teritoriului din care face parte o persoană, 

indiferent dacă este independentă, de încredere, care nu se auto-guvernează sau sub orice altă 

limitare a suveranității. 

Fiecare are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei. 
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Declarația este „universală”si înseamnă că nu se referă doar la un singur stat, ci la toți 

oamenii din întreaga lume, adică noul concept al drepturilor omului: oamenii nu sunt recunoscuți 

drept cetățeni ai unui stat și, prin urmare, li se acordă unele drepturi ca ființă umană cu propria 

demnitate. 

Cele patru generații ale drepturilor omului 

După Declarația Universală, au trecut 30 de ani și subiectul nu a mai fost discutat. Apoi, în 

anii 70 a apărut un nou interes pentru ele. În 1977 Karel Vasak, un jurist francez, a publicat un eseu 

în care a propus împărțirea drepturilor omului în trei generații conform revoluției franceze: 

Liberate (libertate civica și politică - prima generație), Egalitate (egalitate socio–economică - a doua 

generație) și Fraternitate (solidaritate - a treia generație de drepturi). 

Prima generație a drepturilor omului, drepturi civice și politice, are rădăcinile în sec. XVIII și 

XIX- în lupta pentru eliberarea de sub opresiunea burgheziei și în cererile muncitorilor pentru o mai 

mare implicare în guvernarea statului. Ele sunt considerate libertăți negative deoarece garantează o 

protecție de intervenția statului în viața privată a cetățenilor și stabilesc acțiunile pe care cetățenii 

le pot avea în organizarea statului. Printre alte drepturi, prima generație de drepturi include dreptul 

la viață, și la un proces corect, libertatea de exprimare și libertatea religioasă, egalitate în fața legii 

și dreptul de a vota. 

A doua generație de drepturi are a face cu sfera socio-economică a vieții cetățenilor-cum 

trăiesc și lucrează împreună și au devenit mai bine definite între sfârșitul primului război mondial și 

Marea Criză economică din 1929, pentru a ajuta un număr mai mare de oameni care sufereau din 

cauza inegalităților economice. Aceste drepturi necesită o implicare activă a statului pentru a 

garanta condiții și tratament egal pentru toți cetățenii. Exemple: dreptul la muncă, dreptul la hrană, 

locuință și sănătate, securitate socială și beneficii în caz de șomaj. 

Adoptarea acestor drepturi a însemnat nașterea statului modern - în care minimul standard 

de viață trebuie garantat toți cetățenilor, incluzând sănătate, educație și servicii sociale. 

Sărăcia extremă din câteva țări ale lumii, războaiele, dezastrele ecologice sau naturale au 

atras atenția asupra unor probleme globale și au dus la o înțelegere mai bună a obstacolelor care 

apar în calea împlinirii primei și celei de-a doua generații, apărând astfel cea de-a treia generație a 
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drepturilor omului. Ele se mai numesc drepturi de solidaritate și includ dreptul la dezvoltare, la 

pace, la un mediu sănătos. 

Din a doua jumătate a sec XXI, o nouă generație de drepturi a apărut, mult mai variată decât 

precedentele și legată de noile tehnologii - a patra generație de drepturi umane. Ele sunt legate de 

beneficiile aduse de inovare, dar și de riscurile din era digitală cum ar fi intimitatea, inteligența 

artificială, ingineria genetică. Exemple: dreptul la un mediu nepoluat, dreptul la intimitate, acces la 

internet în siguranță etc. 

Cetățenie globală 

Nu există o definiție precisă pentru această expresie, deoarece este o lucrare în desfășurare 

care urmărește îmbunătățirile tehnologiilor telematice. Astfel cetățenia globală nu este un nou tip 

de cetățenie, ci diferitele moduri de participare, comunicare, interacțiune sau exercitare a 

drepturilor de către cetățeni din era digitală. 

Punctul de cotitură în istoria drepturilor omului și a cetățeniei globale este al doilea război 

mondial: milioane de victime civile, genocidul evreiesc și arme atomice au impus lumii urgența de a 

nu repeta o astfel de experiență în viitor. După război, s-au întreprins diverse inițiative inspirate de 

căutarea păcii între națiuni și de salvgardarea unui set minim și incontestabil de drepturi pentru 

toată lumea, fără a ține seama de apartenența etnică sau de cetățenie. Oamenii poartă drepturi nu 

pentru că aparțin unei națiuni specifice, ci doar pentru că sunt oameni: cetățenia devine atunci 

globală și este strict legată de drepturile omului. 

SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Ce sunt drepturile omului? Drepturile omului sunt drepturile și libertățile de bază 

care aparțin fiecărei persoane; sunt atât naturale, cât și recunoscute de o autoritate 

politică, statul, care trebuie să le asigure și să le acorde tuturor. 

335 
 
 

  



 

2. Care este prima generație a drepturilor omului? Prima generație a drepturilor 

omului face referire la drepturile civile și politice: ambele acordă un fel de protecție 

împotriva amestecului statului în sfera privată a cetățenilor și o serie de acțiuni pe 

care un cetățean le poate desfășura în interiorul statului lor. Acestea includ dreptul 

la viață și la un proces echitabil, libertatea de exprimare și religie, egalitatea în fața 

legii și drepturile de vot. 

3. Care este a doua generație a drepturilor omului? A doua generație de drepturi ale 

omului abordează sfera socio-economică a vieții cetățenilor (modul în care trăiesc și 

lucrează împreună) și necesită acțiuni active ale statului pentru a garanta condiții și 

tratament egal pentru toți membrii cetățenilor. Ele sunt, de exemplu, dreptul de a fi 

angajați în condiții corecte și favorabile, drepturi la hrană, locuințe și îngrijiri 

medicale, precum și asigurări sociale și indemnizații de șomaj. 

4. Ce este deosebit la a treia generație a drepturilor omului? Nu statele singure, ci 

comunitatea internațională este menită să protejeze aceste drepturi: ele sunt 

denumite și drepturi de solidaritate, deoarece includ dreptul la dezvoltare, la pace, 

la un mediu sănătos și la autodeterminare și au fost stabilite pentru a face față 

sărăciei extreme a oamenilor din unele țări ale lumii, la războaie, dezastre ecologice 

și naturale. 

5. Care sunt principalele obiective menite să fie urmărite până în 2030? Ele sunt: a 

pune capăt sărăciei și foamei, a asigura dreptul la apă și la alimente adecvate și a 

promova dezvoltarea durabilă. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile Adevărat-fals pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce sunt drepturile omului? 

a) Sunt drepturile acordate majorității oamenilor 

b) Sunt acțiunile corecte de întreprins 

c) Sunt drepturi pe care ființele umane nu le respectă deloc 

d) Ele sunt drepturi particulare aparținând unor grupuri de persoane specifice 

e) Ele sunt drepturile și libertățile de bază care aparțin fiecărei persoane 
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2. Ce înseamnă „drepturi istorice”? 

a) Înseamnă că drepturile omului aparțin tuturor, dar nu au fost întotdeauna extinse la 

toată lumea în istorie 

b) Înseamnă că drepturile omului nu sunt recunoscute de o autoritate politică 

c) Înseamnă că drepturile omului sunt drepturi care se regăsesc doar în natură 

d) Înseamnă că drepturile omului nu aparțin tuturor și au fost întotdeauna acordate unor 

grupuri de oameni 

e) Înseamnă că în istorie putem găsi diferite drepturi pe care le recunoaștem 

3. Care sunt cele mai importante documente în stabilirea drepturilor omului? 

a) Carta Magna, Declarația italiană de independență și Declarația drepturilor omului și 

cetățeanului 

b) Carta importantă, Declarația britanică de independență și Declarația drepturilor omului 

și cetățeanului 

c) Carta Magna, Declarația de independență a SUA și Declarația drepturilor omului și 

cetățeanului 

d) Carta Magna, Declarația olandeză de independență și Declarația drepturilor omului și 

cetățeanului 

e) Carta Magna, Declarația spaniolă de independență și Declarația franceză a drepturilor 

omului și cetățeanului 

4. Ce s-a schimbat după al doilea război mondial? 

a) Oamenii și-au dat seama că baza demnității umane se afla în State 

b) Se acceptă, în general, că un individ are drepturi de cetățean și unele din cauza ființei 

sale umane 

c) Se acceptă în general că demnitatea umană nu se aplică fiecărei persoane 

d) Se acceptă, în general, că o persoană are anumite drepturi ca ființă umană cu 

demnitate 

e) În general, este acceptat faptul că o persoană are drepturi de cetățean al unui stat 
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5. Care sunt drepturile omului din prima generație? 

a) Drepturile sociale 

b) Drepturile economice 

c) Drepturile de solidaritate 

d) Dreptul la dezvoltarea durabilă a generațiilor viitoare 

e) Drepturile civile și politice 

6. Care sunt drepturile omului din a doua generație? 

a) Cele ce abordează sfera socio-economică a vieții cetățenilor (modul în care trăiesc și 

lucrează împreună) 

b) Drepturile civile și politice 

c) Dreptul la dezvoltarea durabilă a generațiilor viitoare 

d) Drepturile de solidaritate 

e) Drepturile acordate generațiilor viitoare 

7. Care sunt drepturile omului din a treia generație? 

a) Drepturile civile și politice 

b) Drepturile de solidaritate, deoarece includ dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu 

sănătos și la autodeterminare 

c) Dreptul la dezvoltarea durabilă a generațiilor viitoare 

d) Cele care se ocupă de sfera socio-economică a vieții cetățenilor (modul în care trăiesc și 

lucrează împreună) 

e) Drepturile acordate generațiilor viitoare 

8. Care sunt drepturile din a patra generație? 

a) Dreptul la dezvoltarea durabilă a generațiilor viitoare 

b) Drepturile de solidaritate, deoarece includ dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu 

sănătos și la autodeterminare 

c) Drepturile omului de a patra generație tratează sfera socio-economică a vieții cetățenilor 

(modul în care trăiesc și lucrează împreună) 
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d) Drepturile de solidaritate, deoarece includ dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu 

sănătos și la autodeterminare 

e) Drepturile civile și politice 

9. Ce este cetățenia globală? 

a) Se referă la cetățeni din întreaga lume 

b) Este la fel ca cetățenia normală, dar se referă la mai multe state 

c) Înseamnă a fi cetățeni care nu doresc să fie recunoscuți ca aparținând numai țării lor 

d) Este modul de participare, comunicare, interacțiune sau exercitare a drepturilor de către 

cetățenii secolului XX 

e) Reprezintă diferitele modalități de participare, comunicare, interacțiune sau exercitare 

a drepturilor de către cetățenii din era digitală 

10. Care sunt noile provocări cu care trebuie să vă confruntați în viitor? 

a) S-ar putea să fie dreptul la pâine și la un aliment adecvat, la dezvoltarea digitală și 

accesul la lume, dreptul la o bună dezvoltare 

b) S-ar putea să fie dreptul la apă și la o hrană bună, la diviziunea digitală și accesul la web, 

dreptul la dezvoltare fără discriminare 

c) Dreptul la apă și la un alimente adecvate, decalajul digital și accesul la web, dreptul la 

dezvoltarea durabilă 

d) Dreptul la o casă, decalajul digital și negarea accesului la web, dreptul la dezvoltare 

durabilă 

e) Dreptul la apă și la un aliment OMG, identitatea digitală și accesul la web, dreptul la 

dezvoltare durabilă 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. În 2019, secretarul general al ONU este Antonio Guterres. ADEVĂRAT- FALS 

2. Drepturile omului nu sunt o „realitate” istorică. ADEVĂRAT- FALS 

3. Maritain a scris: „Suntem de acord cu drepturile și știm de ce”. ADEVĂRAT- FALS 
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4. După cel de-al Doilea Război Mondial, este în general acceptat faptul că o persoană are 

anumite drepturi ca ființă umană cu demnitate. ADEVĂRAT -FALS 

5. Prima generație a drepturilor omului, sau a drepturilor civile și politice, își are rădăcinile 

în luptele XVIII și XIX care vizează eliberarea de opresiunea autoritară. ADEVĂRAT -FALS 

6. Cea de-a doua generație a drepturilor omului sunt considerate drept libertăți negative, 

deoarece ambele acordă un fel de protecție împotriva amestecului statului în sfera privată a 

cetățenilor și o serie de acțiuni pe care un cetățean le poate desfășura în interiorul statului 

său. ADEVĂR AT -FALS 

7. Drepturile omului din a treia generație se ocupă de sfera socio-economică a vieții 

cetățenilor. ADEVĂRAT -FALS 

8. Drepturile omului din a treia generație mai sunt denumite drepturi de solidaritate, 

deoarece includ dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu sănătos și la autodeterminare. 

ADEVĂRAT- FALS 

9. Cetățenia globală este un tip de cetățenie complet nou. ADEVĂRAT- FALS 

10. În 2016, ONU a promovat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă cu 10 obiective. 

ADEVĂRAT -FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Ce este un drept al omului? ( unul dintre drepturile și libertățile de bază care aparțin 

fiecărei persoane) 

2. Care este prima generație a drepturilor omului? (drepturile civile și politice). 

3. Care este a doua generație a drepturilor omului? (tratează sfera socio-economică a vieții 

cetățenilor). 

4. Ce este deosebit la a treia generație a drepturilor omului? (comunitatea internațională 

este menită să protejeze aceste drepturi). 

5. Care sunt principalele obiective menite să fie urmărite până în 2030? (pune capăt sărăciei 

și foametei, asigură dreptul la apă și la un aliment adecvat și promovează dezvoltarea 

durabilă). 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. De obicei, drepturile omului se nasc din ... (o provocare față de o autoritate care le refuză, 

dar atunci trebuie asigurate / apărate de către stat pentru a putea fi acordate tuturor). 

2. Până în al doilea război mondial, oamenii fuseseră ... (recunoscuți drept cetățeni ai unui stat 

și, prin urmare, au primit unele drepturi naționale). 

3. În 1977, Karel Vasak, un jurist francez, ceh, a publicat un eseu în care a propus ... 

(împărțirea drepturilor omului în trei generații, răsunând cuvintele cheie ale revoluției 

franceze). 

4. Adoptarea drepturilor sociale marchează nașterea unui nou model de stat ... (statul 

bunăstării, în care un nivel minim de viață este garantat tuturor cetățenilor, inclusiv serviciilor 

de sănătate, educație și securitate socială). 

5. Drepturile de solidaritate includ ... (dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu sănătos și la 

autodeterminare). 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „valoarea”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanța valorilor în viața socială și în 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Valorile personale, de grup şi naționale 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
● sensul valorii 
● drepturile umane 
● evoluția acestora 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 7, Modulul B; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Notele 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Etică, Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Placemat 

Procedură: Elevii se așează în grupuri de patru în jurul unei mese, cu o foaie mare de hârtie și câte 
 un marker. Unul dintre cursanți face un „placemat” pe hârtia de afiș (model mai jos). Profesorul 
 oferă studenților problema: „Ce drepturi am?”, O scriu în mijlocul placematului. Elevii nu vorbesc 
 între ei în această etapă, ci lucrează individual. Prin întoarcerea placematului sau deplasându-se în 
 jurul lui, elevii citesc ceea ce fiecare a scris în propriul spațiu. 

Profesorul pune o altă întrebare : „Care sunt drepturile omului acordate tuturor în zilele noastre?”. 
Fiecare grup scrie răspunsul la întrebare. Răspunsurile grupurilor sunt discutate și comparate. 

 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-profesor; 
Timp alocat: 10 min. 
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Activitatea 2: Grupuri de experți 
 Procedură: Profesorul pregătește patru texte diferite despre „patru generații” de drepturi ale 
 omului, împreună cu un set de întrebări despre subiect care acoperă informațiile în toate cele patru 
 texte în mod egal (întrebările furnizate pentru versiunea smartphone-ului pot fi utilizate, depinde 
de alegerea profesorului). 
Clasa este împărțită în grupuri de patru: profesorul le spune cursanților că există patru texte diferite 
și că fiecare grup de patru cursanți vor lucra împreună pentru a răspunde la întrebări la unul dintre 
aceste texte. 
 Profesorul oferă fiecărui grup textul și întrebările. Înainte de a începe, profesorul le spune că nu vor 
găsi răspunsuri la toate întrebările din text, așa că trebuie să lucreze împreună pentru a încerca să 
 ghicească răspunsurile la toate întrebările. 
Profesorul împarte apoi clasa în grupuri noi de patru, astfel încât fiecare grup este format dintr-un 
 elev din grupurile originale. Deoarece fiecare membru al grupului a lucrat la un text diferit, noile 
 grupuri ar trebui să poată completa toate întrebările pentru diferitele texte. 

 Interacțiune: munca în grup 
Timp alocat: 24 min. 

Activitatea 3: Consolidare 
 Procedură: Profesorul prezintă diapozitivele Power-Power Subiectul 7, modulul B și, împreună cu 
elevii, rezumă principalele concepte ale lecției. Sunt discutate drepturile omului acordate în zilele 
noastre pentru a decide de unde provin și din ce generații de drepturi ale omului. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 

Timp alocat: 10 min. 

Evaluarea activității la clasă Timp alocat: 1 min. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNI TĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORILE PERSONALE, DE GRUP ŞI NAŢIONALE 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 G.Giliberti, Diritti umani, un percorso storico, Bologna, 1994 

 C. Sartea, Diritti umani: un’introduzione critica, Giappicheli,2018 

 MARITAIN, I diritti dell’ uomo e la legge naturale, Milano, 1977 

 F.Faenza, CIttadinanza e costituzione, Zanichelli 2019 

 N. Bobbio, L'età dei diritti, Einaudi, Torino 1990 

 http://www.unrisd.org/TechAndHumanRights 

 https://www.britannica.com/topic/human-rights 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2009/mar/11/libertycentral- 

deconstructing-rights 

 https://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights 

 ** https://unchronicle.un.org/article/international-human-rights-law-short-history 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

Ideea unui singur stat european a fost în mod repetat obiectul reflecției de către filozofi - 

cum ar fi Kant, care în eseul său Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (1795), a afirmat că 

„Dreptul internațional trebuie să se bazeze pe un federalism al statelor libere” , de scriitori (V. 

Hugo, Discurs de deschidere la congresul pentru pace 1849), și de către politicieni (G. Mazzini), cu 

câteva secole înainte împlinire. Europa pe care o cunoaștem astăzi este din punct de vedere 

cultural, religios, social și politic, rezultatul unui eveniment istoric lung și complex, care în prezent a 

văzut granițele aceluiași continent suferind enorme variații. Formarea Europei are rădăcini 

îndepărtate, s-a născut din nevoia de colaborare economică și a avut loc printr-un proces treptat. 

Comunitatea economică europeană s-a extins progresiv odată cu intrarea altor țări. 

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE 

Odată cu mărirea uniunii, nevoia de a defini clar drepturile și îndatoririle cetățenilor 

europene se simțea tot mai mult. În Iunie 1999, Consiliul European reunit la Koln a considerat 

necesară întocmirea Cartei drepturilor fundamentale ce să fie recunoscută în întreaga uniune 

europeană. Pentru o mai buna vizibilitate, consiliul a inclus principiile generale prevăzute la 

Convenția europeană din 1950 și cele rezultând din constituțiile țărilor membre. Carta a fost inițial 

proclamată în 7 decembrie 2000 la Nice. 

În decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cartei i s-au 

acordat aceleași efecte legale ca și tratatului în sine. Carta nu dă uniunii europene un drept general 

de a interveni în toate cazurile de violare a drepturilor fundamentale - ea se aplica doar statelor 

membre în implementarea legii uniunii. Statele membre au regulamente naționale legate de 

drepturile fundamentale ce sunt garantate de justiția țării respective. 
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CONȚINUTUL CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE 

Carta drepturilor fundamentale reunește într-un singur text ansamblul drepturilor civice, 

politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni și ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul 

Uniunii. 

Aceste drepturi sunt descrise în 54 de articole grupate în șapte capitole principale: 

Demnitatea, Libertățile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetățenia și Justiția. Exemple: 

capitolul I: demnitatea (demnitate umană, dreptul la viață, dreptul la integritate al 

persoanei, interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, 

interzicerea sclaviei și a muncii forțate); 

capitolul II: libertățile (dreptul la libertate și la siguranță, respectarea vieții private și de 

familie, protecția datelor, dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie, libertatea 

de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de 

întrunire și de asociere, libertatea artelor și științelor, dreptul la educație, libertatea de 

alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, 

dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecția în caz de strămutare, expulzare sau 

extrădare); 

capitolul III: egalitatea (egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea culturală, 

religioasă și lingvistică, egalitatea între bărbați și femei, drepturile copilului, drepturile 

persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap); 

capitolul VI: justiția (dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de 

nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și 

pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași 

infracțiune); 
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SOLUȚII PENTRU TEMA DE CASĂ 

1. Care a fost prima etapă de dezvoltare a Uniunii Europene? Primul pas a fost nașterea CECO, 

organism care ar fi trebuit să joace un rol economic pentru a asigura o creștere stabilă în țările 

membre. Cea mai importantă măsură a fost eliminarea taxelor vamale între statele membre. 

2. Ce acorduri sunt așteptate cu semnarea Tratatului de la Maastricht? Acordurile prevăd unirea 

economică și monetară, o politică externă comună, un angajament mai mare în domeniul justiției 

și politicii interne și introducerea cetățeniei europene pentru toți locuitorii Uniunii. 

3. Ce este Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene? Carta rezultă din nevoia de a defini 

drepturile și îndatoririle cetățenilor europeni și include principiile generale consacrate în Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului și pe cele care rezultă din tradițiile țărilor europene. 

4. Ce se înțelege prin moștenire culturală? Moștenirea culturală a unui stat este un set de obiecte și 

opere de artă, acțiuni, idei care generează cultură și resurse. Moștenirea culturală a fiecărui stat 

este fundamentală în construirea viitorului Europei. 

5. Cum poate fi protejată moștenirea culturală europeană? Moștenirea culturală europeană nu 

poate fi protejată decât atunci când drepturile omului și libertățile fundamentale sunt garantate, 

precum libertatea de exprimare, de informare și de comunicare. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNI TĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

TOPIC 7. VALUING HUMAN DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 

IN THE DIGITAL ERA 

MODULE C. VALUING HUMAN DIGNITY AND HUMAN 

RIGHTS IN THE DIGITAL ERA 

After the end of the Second World War…. 

With the Treaty of Rome in 1957 the European Economic 

Community was founded 
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SLIDE-uri NOTE 

Monetary Union with the Maastricht Treaty 

Charter of fundamental rights of the European Union 

Content of the Charter of fundamental rights 

European cultural heritage 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Când a început munca pentru o Uniune europeană? 

a) După descoperirea Americii 

b) După primul război mondial 

c) În secolul al XIII-lea 

d) După încheierea celui de-al doilea război mondial 

e) În anul 2000 
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2. Ce s-a format în 1951? 

a) Comisiile europene 

b) Tratatul de la Maastricht 

c) CEE 

d) CECO 

e) Parlamentul European 

3. Când a fost fondată Comunitatea Economică Europeană? 

a) În 1945 

b) În anul 2000 

c) În 1957 

d) În 1918 

e) În 2018 

4. Ce document prevede uniunea monetară în țările uniunii? 

a) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

b) Tratatul de la Maastricht 

c) Tratatul de la Lisabona 

d) Tratatul de la Roma 

e) Acordurile Schengen 

5. Câte capitole sunt cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? 

a) Nouă 

b) Opt 

c) Șapte 

d) Zece 

e) Cinci 

6. Ce a decis Consiliul European din Köln în 1999? 

a) A început să funcționeze pentru o uniune monetară. 
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b) Acordurile Schengen au fost aprobate. 

c) Uniunea Europeană a fost înființată. 

d) Drepturile fundamentale recunoscute în întreaga Uniune Europeană au fost inserate 

într-o Cartă. 

e) Acordurile politice au fost aprobate. 

7. La ce se referă capitolul I? 

a) Cuprinde dreptul la libertate și securitate, respect pentru viața privată și viața de familie, 

libertatea de gândire, conștiința și religia, libertatea de exprimare și de informare. 

b) Acesta include dreptul la o cale de atac eficientă și un judecător imparțial, prezumția de 

nevinovăție și dreptul la apărare. 

c) Protejează dreptul la viață și interzice tortura, sclavia, pedeapsa cu moartea, practicile 

eugenice și clonarea ființelor umane 

d) Cuprinde diverse drepturi administrative, cum ar fi dreptul la o bună administrare și 

dreptul la acces la documente 

e) Înțelege drepturile sociale și ale lucrătorilor, inclusiv dreptul la condiții de muncă corecte și 

echitabile 

8. Ce oferă capitolul II ? 

a) Cuprinde dreptul la libertate și securitate, la respectarea vieții private și a vieții de 

familie, libertate de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare și informație 

b) Acesta include dreptul la o cale de atac eficientă și un judecător imparțial, prezumția de 

nevinovăție și dreptul la apărare 

c) Protejează dreptul la viață și interzice tortura, sclavia, pedeapsa cu moartea, practicile 

eugenice și clonarea ființelor umane 

d) Cuprinde diverse drepturi administrative, cum ar fi dreptul la o bună administrare și 

dreptul la acces la documente 

e) Înțelege drepturile sociale și ale lucrătorilor, inclusiv dreptul la condiții de muncă corecte și 

echitabile 
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9. Ce oferă capitolul III? 

a) Cuprinde dreptul la libertate și securitate, la respectarea vieții private și a vieții de familie, 

libertate de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare și informație 

b) Acesta include dreptul la o cale de atac eficientă și un judecător imparțial, prezumția de 

nevinovăție și dreptul la apărare 

c) Protejează dreptul la viață și interzice tortura, sclavia, pedeapsa cu moartea, practicile 

eugenice și clonarea ființelor umane 

d) Cuprinde diverse drepturi administrative, cum ar fi dreptul la o bună administrare și 

dreptul la acces la documente 

e) Înțelege drepturile sociale și ale lucrătorilor, inclusiv dreptul la condiții de muncă 

corecte și echitabile 

10. Ce oferă capitolul VI? 

a) Cuprinde dreptul la libertate și securitate, la respectarea vieții private și a vieții de familie, 

libertate de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare și informație 

b) Acesta include dreptul la o cale de apărare eficientă și un judecător imparțial, prezumția 

de nevinovăție și dreptul la apărare 

c) Protejează dreptul la viață și interzice tortura, sclavia, pedeapsa cu moartea, practicile 

eugenice și clonarea ființelor umane 

d) Cuprinde diverse drepturi administrative, cum ar fi dreptul la o bună administrare și 

dreptul la acces la documente 

e) Înțelege drepturile sociale și ale lucrătorilor, inclusiv dreptul la condiții de muncă corecte și 

echitabile 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Primul pas pentru dezvoltarea Uniunii Europene a fost nașterea CECO. ADEVĂRAT- FALS 

2. Cu toate acestea, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, oamenii au început să 

înțeleagă că Europa nu va mai putea suporta alte tragedii similare, așa că a fost necesar să 

înceapă să lucreze pentru o unitate europeană. ADEVĂRAT- FALS 
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3. Cu Tratatul de la Roma din 1957 a fost fondată Comunitatea Economică Europeană. 

ADEVĂRAT- FALS 

4. Cu Tratatul de la Roma s-a născut uniunea monetară. ADEVĂRAT- FALS 

5. Odată cu extinderea Uniunii, nevoia de a defini clar drepturile și îndatoririle cetățenilor 

europeni era din ce în ce mai simțită. ADEVĂRAT -FALS 

6. În iunie 1999, Consiliul European din Köln a considerat oportun să reunească într-o Cartă 

drepturile fundamentale recunoscute în întreaga Uniune Europeană. ADEVĂRAT - FALS 

7. Carta conține un preambul introductiv și 54 de articole grupate în zece capitole. 

ADEVĂRAT- FALS 

8. Moștenirea culturală a fiecărui stat are un rol important în construirea viitorului Europei. 

ADEVĂRAT- FALS 

9. Tratatul de la Lisabona acordă puțină importanță culturii. ADEVĂRAT- FALS 

10. Diversitatea culturală poate fi protejată și promovată numai dacă sunt garantate 

drepturile omului și libertățile fundamentale. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Care a fost prima etapă de dezvoltare a Uniunii Europene? (nașterea CECO) 

2. Ce acorduri sunt așteptate cu semnarea Tratatului de la Maastricht? (uniunea economică și 

monetară, o politică externă comună, un angajament mai mare în domeniul justiției și 

politicii interne și introducerea cetățeniei europene pentru toți locuitorii Uniunii). 

3. Care este Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene? (Carta include principiile 

generale consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe cele care rezultă din 

tradițiile țărilor europene). 

4. Ce se înțelege prin „moștenire culturală”? (Moștenirea culturală a unui stat este un set de 

obiecte și opere de artă, acțiuni, idei etc. care generează cultură și resurse. Moștenirea 

culturală a fiecărui stat este fundamentală în construirea viitorului Europei). 

5. Cum poate fi protejată moștenirea culturală europeană? (Moștenirea culturală europeană 

poate fi protejată numai atunci când drepturile omului și libertățile fundamentale sunt 

garantate, cum ar fi libertatea de exprimare, de informare și de comunicare). 
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ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Prima etapă de dezvoltare a Uniunii Europene a fost ... (nașterea CECO, organism care ar fi 

trebuit să joace un rol economic pentru a asigura o creștere stabilă în țările membre). 

2. Odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht, acordurile prevăd ... (uniunea economică și 

monetară, o politică externă comună, un angajament mai mare în domeniul justiției și 

politicii interne și introducerea cetățeniei europene pentru toți locuitorii Uniunii ). 

3. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene provine din necesitatea de a ... (defini 

drepturile și îndatoririle cetățenilor europeni ). 

4. Moștenirea culturală a unui stat este… .. (un set de obiecte și opere de artă, acțiuni, idei 

care generează cultură și resurse). 

5. Patrimoniul cultural european nu poate fi protejat decât atunci când.... (drepturile omului 

și libertățile fundamentale sunt garantate). 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNI TĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „valoare europeană” 

și „globală”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanţa valorilor în viața socială și în 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 
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Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 

2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Valorile europene şi globale 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
● sensul valorii 
● valorile europene şi globale 
● evoluţia acestora 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 7, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din TSM pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Drept 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 
 Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; 
 Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebările de mai jos și primește 
părerile lor: 

Când a început munca pentru o Uniune europeană? 
 Care este Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene? 
 Ce se înțelege prin „moștenire culturală”? 

 Profesorul se asigură că elevii înțeleg relația dintre lege și valoare. 
Interacțiune: profesor-elevi 

Timp alocat: 12 min. 
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 Activitatea 2: Care sunt drepturile protejate de carta drepturilor fundamentale 
 Procedură: Activitatea poate fi realizata ca un joc. Elevii își scriu propriile 
exemple , iar 
profesorul evaluează exemplele. Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 

Timp alocat: 12 min. 

Activitatea 3: Moștenirea culturală europeană 
 Procedură: Profesorul introduce tema și elevii vorbesc despre ea. Punctele de discuție vor 
fi: modul în care Europa poate proteja moștenirea culturală. 
Timpul alocat: 10 minute 

Activitatea 4: Consolidare 
Procedură: Profesorul arată diapozitivele Tema 7, Modul C, și, împreună cu elevii, rezumă 
principalele concepte ale lecției. La decizia profesorului, el / ea poate atribui elevii tema 
de casa. 
 Interacțiune: profesor-elevi 
Timp alocat: 10 min. 

Evaluarea activității la clasă 
Timp alocat: 1 min. 

Observație: Prezentul proiect didactic este unul simplist ce propune o predare frontală. Dacă se dorește 
folosirea unor metode activ-participative, non-formale profesorul este rugat sa îl ajusteze conform 

nivelul și cerințelor clasei. 
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TEMA 7. PREŢUIREA DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR UMANE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORILE EUROPENE ŞI GLOBALE 

SURSE UTILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 http://antiintelectualistă/editoriale/la-storia-segreta-dellunione-europea-ilpianokalergi/; 

 Unione europea: Consiglio dell’Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (2007/C 303/01), 14 dicembre 2007, C 303/1; 

 Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Colonia, giugno 1999, par. 44; 

 Articolo 6(1) del Trattato sull’Unione europea (TEU), Unione europea, Versione consolidata 

del Trattato sull’Unione europea, 13 dicembre 2007, 2008/C 115/01; 

 https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2015/07/02/alexanderlanger; 

 LAFARGE, Cultura, in Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007; 

 FIORILLO, Verso il patrimonio culturale di un’Europa unita, in Astrid, n. 4/2011; 

 RIBETTO, Cittadinanza e Costituzione, Torino, 2013; 

 https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2014/10/Italian-Applicazione-della-Cartadei- 

diritti-fondamentali-dell’UE-alle-norme-procedurali-in-materia-d’asilo_10-2014.pdf; 

 http://www.centrostudieuropei.it/jeanmonnet/wp- 

content/uploads/2015/04/LambiaseLuana-Le-origini-dellidea-di-Europa.pdf; 

 https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2014/10/Italian-Applicazione-della-Cartadei- 

diritti-fondamentali-dell’UE-alle-norme-procedurali-in-materia-d’asilo_10-2014.pdf; 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, 

STATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

Democrația este o formă de guvernare în care toată puterea aparține oamenilor care, direct 

sau prin reprezentanți, participă la crearea și adoptarea legilor în societate. În prezent, acest sistem 

poate fi găsit în majoritatea țărilor dezvoltate din lume și în majoritatea țărilor europene. 

Winston Churchil spunea că democrația este departe de a fi perfectă și că are numeroase 

dezavantaje, dar din toate modalitățile de conducere pe care omenirea le-a inventat până acum ea 

este de departe cea mai bună. Într-adevăr, democrația nu este un sistem care să funcționeze 

automat și fără greșeli. Este nevoie mereu de oameni și fiecare dintre noi ar trebui să știe principiile 

pe care se bazează democrația. 

Pentru că un stat să funcționeze bine, este nevoie, printre altele, și de putere. Probabil știi 

deja că puterea în stat este împărțită în trei: legislativă, executivă și judiciară. 

Activitate: potrivește componentele puterii statului cu termenii din dreapta: 

LEGISLAȚIE a)imparțialitate și independență 

b) managementul aparatului de stat 

c) protecție legală 

EXECUTIV d) sistemul instanțelor 

e)exercitată de parlamentul ales de cetățeni 

JUSTIȚIE f) administrarea statului 

g) șeful statului și al guvernului 

Fiecare dintre aceste trei componente are un anumit scop care trebuie clar definit și limitat . 

Este necesară prevenirea unei posibile situații în care una dintre componente câștigă o poziție 

privilegiată ca poate pune în pericol sistemul democratic. 
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Activitate: Imaginează-ți acest sistem ca un pod cu trei picioare. Dacă unul dintre ele este mai înalt 

și celelalte mai joase, podul nu poate fi drept și se poate prăbuși. Explică această situație. 

Pentru a evita situațiile în care una dintre componentele puterii statului deține prea multă putere, a 

fost dezvoltat un mecanism numit „control și echilibru”. Astfel, spre exemplu, în momentul emiterii 

unei legi, ea trebuie să fie valabilă pentru toți cetățenii și să nu discrimineze în niciun fel. Un alt 

exemplu ar fi faptul că executivul asigură funcționarea instanțelor, dar nu influențează deciziile. 

Reflecție pentru elevi : Amintește-ți de lecția de istorie și dă exemple istorice de eșec a statului în a 

echilibra puterile ducând astfel la discriminarea unui anumit grup de oameni. Discută cu colegii 

câteva exemple. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, S TATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Cele mai importante reguli scrise în societate sunt: 

a) recomandările 

b) decrete 

c) legile 

2. Locuitorii Europei Centrale aparțin de: 

a) civilizația estică 

b) civilizația occidentală 
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c) civilizația de mijloc 

3. Tipic pentru democrație este că: 

a) toți cetățenii statului participă la guvernare 

b) poate funcționa doar cu un număr mic de oameni 

c) majoritatea trebuie să se supună unei minorități 

4. Ce nu este tipic pentru statul de drept: 

a) împărțirea puterii 

b) securitatea juridică 

c) un număr mare de facultăți de drept 

5. Care nu este unul dintre modurile democratice de guvernare: 

a) democrație totalitară 

b) democrație directă 

c) democrația reprezentativă 

6. Puterea de stat este împărțită în trei componente. Care nu este dintre acestea: 

a) executiv 

b) legal 

c) judiciar 

7. Justiția nu se ocupă cu: 

a) asigurarea protecției drepturilor 

b) administrația guvernamentală 

c) hotărârea de vinovăție și pedeapsa pentru încălcarea legii 

8. Care dintre următoarele nu aparține puterii prezidențiale: 

a) a oferi milă 

b) să semneze legi 
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c) să facă recomandări Curții Constituționale 

9. Un sistem care urmărește dacă puterea în stat nu este doar pentru o singură 

componentă se numește: 

a) control și echilibru 

b) supraveghere reciprocă 

c) patrulă de stat 

10. Sistemul democrației arată ca: 

a) viraj și două bariere de accident 

b) un pod pe trei stâlpi 

c) o intersecție și un stâlp 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Libertatea oamenilor este una dintre cele mai importante valori civile. ADEVĂRAT -FALS 

2. Instituția democratică se află în aproximativ 1/3 din toate țările europene. ADEVĂRAT- FALS 

3. Executivul asigură funcționarea instanțelor, dar acestea trebuie să fie independente. 

ADEVĂRAT- FALS 

4. Parlamentul adoptă Legea Curții Constituționale, prin care legislația monitorizează justiția. 

ADEVĂRAT- FALS 

5. Originile democrației pot fi găsite în Grecia antică. ADEVĂRAT- FALS 

6. Autorul propunerii de împărțire a puterii de stat în 3 componente, așa cum este în prezent, 

a fost Charles Louis Montesquieu. ADEVĂRAT- FALS 

7. Puterea judiciară poate fi deținută de o entitate dacă circumstanțele o impun. ADEVĂRAT- 

FALS 

8. Parlamentul nu trebuie să intervină niciodată și în niciun caz în funcționarea guvernului. 

ADEVĂRAT- FALS 
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9. În prezent, principiul controlului și echilibrului nu mai este necesar, deoarece democrația nu 

eșuează nicăieri în lume. ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. De ce ar trebui să învețe oamenii despre teoria democrației? Oamenii nu sunt bine 

informați despre drepturile și responsabilitățile lor. 

2. De ce recunoaștem chiar astăzi valori precum egalitatea, toleranța sau libertatea? Oamenii 

vor avea întotdeauna nevoie de astfel de valori. 

3. Ce alte valori care crezi că sunt importante, nu au fost încă menționate în text? Democrația 

se confruntă cu provocări de incluziune. 

4. Din ce motiv trebuie să se limiteze puterile diferitelor componente ale guvernării? 

Atunci când există un abuz de putere de stat în beneficiul unui grup. 

5. De ce a fost inventat mecanismul de verificare? Pentru a evita o situație în care o autoritate 

de stat câștigă prea multă putere (fiind foarte greu de controlat). 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Democrația este o formă de guvernare în care toată puterea aparține… .. (poporului) 

2. De-a lungul secolelor, societatea (în special civilizația occidentală) a convenit asupra 

anumitor valori care ... (ar trebui să ne ghideze acțiunile) 

3. De asemenea, trebuie să punem accent pe aceste valori chiar ... (în prezent) 

4. Oamenii ar trebui să știe…. (principiile principale ale democrației). 

5. Lui Winston Churchill i-a plăcut să spună că democrația este departe de a fi perfectă, dar 

din toate modalitățile inventate până acum ... (este cea mai bună). 

373 
 
 

  



 

TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „democraţia”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanța democrației în viața socială și în 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 8.DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, S TATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Democrația 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
● democraţia 
● principiul separării puterilor în stat 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 8, Modulul A; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitive din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Drept 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 
Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; 
 Pentru a pregăti elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebarea de mai jos și 
 primește părerile lor: 

Ce putem numi valoare civică? 
Profesorul se asigură că elevii înțeleg relația dintre lege și valoare. 
Interacțiune: profesor-elevi 

Timp alocat: 3 min. 

Activitatea 2: Valori civile 
Procedură: În perechi, elevii încearcă să găsească exemple concrete de valori civice 
 individuale în practică. Își notează exemplele într-o caiet de lucru. Apoi va avea loc o 
 discuție comună. Ei prezintă care state asigură aceste valori și care nu. 
 Interacțiune: profesor-elevi, elevi-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 3: Interpretare citat 
Procedură: Explicați un citat al lui Winston Churchill: „Democrația are valoare doar dacă 
se poate autoapăra.” Timpul alocat: 3 minute 

Activitatea 4: Componentele puterii de stat 
Procedură: Elevii vor identifica componente individuale ale puterii de stat cu termenii 
legați de acestea. Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 5: Sistem de verificare 
Procedură: Elevii explică sistemul de verificare cu ajutorul unei schițe a unui pod cu trei 
 piloni. Ulterior, vor adăuga 'puteri' astfel încât să fie clar modul în care componentele 
 puterii de stat se controlează reciproc. 

Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 6: Reflecție 
 Procedură: Elevii își aduc aminte de lecțiile de istorie și încearcă să dea un exemplu istoric 
 al eșecului unui echilibru al puterii de stat care a dus la discriminare împotriva unui 
 anumit grup de populație. Ei vor încerca să discute exemple individuale cu colegii de 
clasă. 
Timp alocat: 7 min. 

Activitatea 7: Care este numele bărbatului din imagine? 
Procedură: Elevii încearcă să găsească numele omului care a fost autorul împărțirii 
 puterilor statului în legislativ, executiv și judiciar. 
Timp alocat: 4 min 

Activitatea 8: Tema pentru acasă: reflecție 
 Procedură: Elevii analizează situația din imaginea din manual din perioada persecuției 
 evreilor din cel de-al Doilea Război Mondial, din mai multe perspective: perspectiva unui 
membru al NSDAP, al unui proprietar al magazinului (al unui evreu) și al unui cetățean 
german obișnuit. Timpul alocat: 4 min 

Evaluarea activității la clasă 
Timp alocat: 1 min. 

377 
 
 

  



 

TEMA 8 . DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, S TATUL DE DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAŢIA 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN - 

pedagogické nakladatelství, 2001. 

 DRÁBOVÁ, R., ZUBÍKOVÁ, Z. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. 

 ISBN 978-80-253-0190-6. 

 Picture sources: https://www.pinterest.com/ 

 http://www.lintellettualedissidente.it/editoriale/la-storia-segreta-dellunione-europea- 

ilpianokalergi/; 

 Unione europea: Consiglio dell’Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (2007/C 303/01), 14 dicembre 2007, C 303/1. 

 Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Colonia, giugno 1999, par. 44. 

 Articolo 6(1) del Trattato sull’Unione europea (TEU), Unione europea, Versione consolidata 

del Trattato sull’Unione europea, 13 dicembre 2007, 2008/C 115/01 

 https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2015/07/02/alexanderlanger 

 LAFARGE, Cultura, in Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007. 

 FIORILLO, Verso il patrimonio culturale di un’Europa unita, in Astrid, n. 4/2011. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

Nevoia de egalitate și justiție a apărut încă din antichitate. De exemplu, avocatul roman 

Ulpian a definit justiția ca un efort de a trăi corect, fără a face rău cuiva și de a da fiecăruia ceea ce-i 

aparține. Pentru Aristotel justiția era cea mai importantă dintre virtuți. Spre deosebire de alte 

valori, cum ar fi sănătatea, justiția este relativă deoarece ea trebuie să fie judecată în relație cu o 

altă valoare sau alte valori. Ea nu poate fi considerată de una singură, ea trebuie legată de ceva 

anume. Percepția a ceva ce nu este corect este intuitivă, imediată și complet individuală. 

Diferențele de percepție a ceea ce este corect pot fi ilustrate de așa numitul cod al lui 

Hammurabi, care datează din al doilea mileniu înainte de Hristos. Printre altele, codul respectiv 

susținea că dacă un constructor construiește o casă, și acea casă nu este bine făcută și cade 

ucigând fiul proprietarului, atunci fiul constructorului trebuie să moară și el. 

Activitate: Justifică dacă o astfel de pedeapsă este corectă, adecvată. 

De multe ori, stabilirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane nu este ușoară. 

În 1946, filozoful german Karl Jaspers a scris cea mai importanta carte a sa – The question of 

German Guilt. El a împărțit vina în patru categorii: 

a) infracțională - violarea legilor - tribunalul decide dacă a avut loc o infracțiune 

b)politică - pentru că suntem cu toții cetățenii ai statului, suntem și noi responsabili pentru 

activitățile liderilor politici aleși 

c)morală - se referă la toate activitățile indivizilor. Nu putem să pretindem că am acționat 

conform voinței altcuiva deoarece avem întotdeauna o alegere de făcut. Măsura vinei este 

conștiința noastră. 

d)metafizică-autorul consideră că, fiind cu toții oameni pe această planetă, suntem cu toții 

responsabili de nedreptățile comise pentru că nu am reacționat, iar pentru această vină doar 

Dumnezeu ne poate pedepsi. 
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Activitate: pentru fiecare fel de vină, gândește-te la un caz specific. Încearcă să deduci ce fel 

de tipuri de vină apar după ororile din cel de-al doilea război mondial. 

Activitate: Ai mai văzut o reprezentare similară a justiției? Cum ai descrie alegoria justiției? 

Statuia justiției are ochii acoperiți pentru a scoate în evidență principiul imparțialității. Dar este ea 

cu adevărat oarbă? Este vinovatul mereu pedepsit? Din păcate, apar probleme cu justiția, chiar și în 

secolul 21. 

Activitate: ce fel de infractori cunoști și nu au fost pedepsiți? 
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Alegoria justiției, simbolul unui judecător imparțial, reprezintă principul egalității. Datorită 

faptului că este legată la ochi, ea nu știe cine stă în fața ei și de aceea ea poate evalua corect 

faptele, fără emoție, corect, obiectiv. 

Există însă o diferență mare între egalitate și echitate 

Egalitatea este esențială în democrație. Toți oamenii sunt diferiți - vârstă, culoarea pielii, statut etc. 

Din punct de vedere legal, putem distinge dintre egalitate în fața legii, egalitate socială, egalitate 

politică etc. Există o nevoie de oportunități egale în societate astfel încât cu toții să avem aceleași 

condiții de dezvoltare și împlinire personală. 

Activitate: Imaginează-ți că faci parte dintr-un comitet de transplant cu o singură inimă pentru 3 

posibili pacienți. Pe cine alegi? Justifică decizia 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 

382 
 

 

  



 

SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. În opinia dumneavoastră, care dintre aceste valori nu este importantă în societatea 

contemporană? 

a) egalitatea 

b) lăcomia 

c) echitatea 
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2. Cum numim o situație în care o persoană nevinovată este condamnată greșit? 

a) eroare judiciară 

b) proces nedrept 

c) eșec al justiției 

3. Care dintre aceste atribute nu este asociat cu o alegorie a justiției? 

a) armură metalică 

b) legat la ochi 

c) balanța 

4. Egalitatea de șanse nu este în general relevantă pentru: 

a) un serviciu 

b) sănătate 

c) studiu 

5. Prin ce termen ne referim la sistemul judiciar, adică la componenta puterii statului, care 

ar trebui, printre altele, să decidă cu privire la vinovăție și pedeapsă? 

a) legislație 

b) executivă 

c) judiciară 

6. În textul de mai sus puteți citi că împărțim justiția în două categorii. Care dintre acestea 

nu este una dintre ele? 

a) comparativă 

b) distributivă 

c) echilibrare 

7. Cum se numește o atitudine defavorabilă (de exemplu față de minoritățile etnice) care 

nu se bazează pe cunoștințe adevărate, ci doar pe o prezumție? 

a) agresiune 
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b) stereotip 

c) prejudecată 

8. Printre cele mai vechi rezumate de legi cunoscute se află și codul regelui Babilonului din 

secolul al 17-lea î.Hr. și poartă numele autorului: 

a) Codul Tutanhamen 

b) Codul Nabucodonosorului 

c) Codul Hammurabi 

9. În a evalua ceea ce ni se pare corect, care dintre acestea nu contează de obicei: 

a) starea de spirit 

b) atitudinea societății 

c) educație 

10. Una dintre cele mai cunoscute lucrări etice care se ocupă de vinovăție și pedeapsă este 

cartea „Întrebare despre vinovăția germană.” Cine este autorul? 

a) Platon 

b) Karl Jaspers 

c) Niccolo Machiavelli 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Un om poate fi găsit vinovat numai dacă încalcă legea. ADEVĂRAT- FALS 

2. Vinovatul ar putea scăpa de pedeapsă în sistemul judiciar modern de astăzi. ADEVĂRAT- 

FALS 

3. Există o inegalitate mai mare în societățile antice decât în prezent. ADEVĂRAT -FALS 

4. Supunerea unui ordin militar ar trebui să aibă prioritate asupra conștiinței noastre. 

ADEVĂRAT- FALS 

5. Putem judeca dacă o persoană este dreaptă numai în funcție de apartenența sa. 

ADEVĂRAT FALS 
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6. Salariile bărbaților în Europa au fost mult timp mai mici decât salariile femeilor. FALS- 

ADEVĂRAT 

7. În vremurile anterioare, pedeapsa cu moartea era mai frecventă decât astăzi. ADEVĂRAT- 

FALS 

8. Egalitatea de șanse este întotdeauna corectă. FALS -ADEVĂRAT 

9. Unele prejudecăți pot fi percepute pozitiv. ADEVĂRAT- FALS 

10. Regula de aur (în etică) ne spune să nu facem altora ceea ce nu vrem să ni se facă nouă. 

ADEVĂRAT- FALS 

ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Înțelegeți diferența dintre conceptele de echitate și egalitate? Încercați să explicați. Ele 

oferă același nivel de oportunități și asistență pentru toate segmentele societății. 

2. De ce crezi că dreptatea este importantă în lume? Este un concept esențial în societatea 

noastră. Protejează oamenii și promovează egalitatea și echitatea. 

3. Cum înțelegeți „Un ochi pentru ochi, un dinte pentru un dinte”? Este o veche zicală care 

nu ar trebui să mai fie folosită. 

4. În ce moduri oamenii pot fi inegali? Oamenii diferă în funcție de vârstă, sex, culoare a 

pielii, statut social, etc. Dar, legal, toți oamenii sunt egali. 

5. Puteți explica de ce oamenii se referă uneori la justiție drept „dreptate oarbă”? Conceptul 

se referă în primul rând la neutralitatea dispensării justiției. Cu toate acestea, există cazuri în 

care nu toți infractorii sunt pedepsiți. 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Scopul educației este, de asemenea, ... (dobândirea anumitor atitudini și valori pe care 

societatea le percepe ca fiind importante) 

2. Cererile pentru egalitate și dreptate în societate au fost îndeplinite încă din… (antichitate). 
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3. Percepția celor nedrepți este ……. (intuitivă, imediată și complet individuală). 

4. Alegoria justiției, simbolul unui arbitru imparțial, reprezintă și principiul… (egalității). 

5. Într-o societate care pretinde aceleași condiții de pornire pentru obținerea unei poziții și 

afirmări în societate, există o cerință de ……. (egalitatea de șanse). 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „dreptatea” și 

„egalitatea”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanţa egalității în viața socială și în 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Dreptatea şi egalitatea 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
● dreptatea 
● principiul egalității în drepturi 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 8, Modulul B; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Drept, Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 
Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; 
Pentru a pregăti elevii pentru tema lecției, profesorul pune întrebarea de mai jos și 
primește părerile lor: 

Ce este dreptatea? 
Profesorul se asigură că elevii înțeleg relația dintre dreptate și egalitate. 
Interacțiune: profesor-elevi 
Timp alocat: 3 min. 

Activitatea 2: Omul neprihănit 
În perechi, elevii încearcă să descrie omul despre care putem pretinde ca este drept, 
corect. 
Interacțiune: profesor-elevi 
Timp alocat: 5 min. 
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Activitatea 3: Tipurile de vinovăție 
Procedură: Elevii se gândesc la un caz specific pentru fiecare fel de vinovăție. 
Timp alocat: 5 min. 

Activitatea 4: Alegoria dreptății 
Procedură: Elevii descriu alegoria justiției și explică ce exprimă. 
Timp alocat: 5 min. 

Activitatea 5: Dreptatea oarbă 
Procedură: Elevii se gândesc dacă există un om, oameni (societate, companie etc.) care 
încalcă legea, dar nu sunt pedepsiți pentru aceasta. Apoi va avea loc o dezbatere. 
Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 6: Echitate vs. egalitate 
Procedură: Elevii încearcă să explice diferența dintre cele două concepte. 
Timp alocat: 5 min. 

Activitatea 7: Cine primește inima? 
Procedură: Elevii își imaginează că fac parte din comisia de transplant și pe baza acestor 
caracteristici selectează destinatarii unei noi inimi. Fiecare își justifică alegerea. 
Timp alocat: 10 min 

Tema: Gândiți-vă la un citat 
Procedură: Elevii trebuie sa găsească propriul lor citat legat de tema lecției. 
Timpul alocat: 2 min 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL B. DREP TATEA ŞI EGALI TATEA 

SURSE UTILIZATE ŞI RECOMANDATE 

 CHRISTIE, Agatha. And then There Were None. Harper Collins, 2016. ISBN 978-0-00812320-8. 

s. 239 – 242. 

 JASPERS, Karl. The Question of German Guilt. Fordham Univ Press, 2009. ISBN 0-82322068-0. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

Regula și legea sunt termeni aparent similari, dar care trebuie să se distingă unul de celălalt. 

Regula este ceva ce trebuie urmat pentru a fi în siguranță, legea este o regulă pe care toată lumea 

trebuie să o respecte. 

În trecut, legile nescrise se bazau pe reguli obișnuite, cutumiare. Totuși, pentru a funcționa 

ca democrație, statul este condiționat de existența unui sistem de legi. Statul de drept este cel pe 

care oamenii se pot baza. Un stat de drept nu poate avea alt scop decât să ordoneze viața omului, 

astfel încât fiecare membru al comunității să fie sprijinit și încurajat în direcția exercitării și utilizării 

tuturor capacităților sale. 

Relația dintre cetățeni și stat trebuie să se bazeze pe idei precum: 

Cetățenii pot face orice atâta timp cât acel lucru nu le este interzis prin lege. 

Nimeni nu este mai presus de lege-nici chiar judecătorii sau președintele. 

Obligațiile pot fi impuse numai prin lege. 

Statul poate face doar ceea ce este stipulat în lege. 
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Fiecare stat ar trebui să facă eforturi pentru o structură legislativă uniformă, corectă 

și inteligibilă, bazată pe următoarele principii: 

Suveranitatea poporului - Cetățenii ale căror interese și nevoi sunt asigurate de 

autoritatea publică sunt purtătorii inițiali ai puterii în stat. 

Legalitate - subordonarea tuturor persoanelor juridice în conformitate cu normele 

legale. 

Securitate juridică - exprimă stabilitatea statului de drept, care permite să 

anticipeze progresul autorităților statului într-o relație cu individul. 

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale - garantate de instanțele 

independente. 

Restrângerea interferenței cu libertatea individului - unui individ îi este permis 

tot ceea ce nu este interzis de lege. 

Divizarea și controlul puterii - Puterea în stat este împărțită în putere legislativă 

(Parlament), putere executivă (guvern) și putere judecătorească. 

Legitimitatea puterii de stat și a democrației în activitatea autorităților de stat - 

autoritățile publice sunt alese în conformitate cu reglementările legale. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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SLIDE-uri NOTE 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, S TATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

VERSIUNE SMARTPHONE 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

1. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, răspunsul tipărit cu caractere aldine este 

singurul corect. Același lucru este valabil și pentru propozițiile ADEVĂRAT - FALS: numai opțiunea 

marcată este corectă. Întrebările curente 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 le acceptă sau nu. Așadar, în timp ce întrebările cu alegere 

multiplă și propozițiile ADEVĂRAT-FALS pot fi evaluate automat, întrebările cu răspuns deschis au 

nevoie de evaluarea profesorului. 

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

4. Consultați instrucțiunile referitoare la Socrative.com regăsite în anexe. 

ÎNTREBĂRI CU VARIANTE MULTIPLE DE ALEGERE 

1. Ce sunt regulile? 

a) cod de etică 

b) tipul legii care trebuie să se supună 

c)linii directoare pentru un comportament adecvat 

2. Ce sunt Legile? 

a) cod de etică 

398 
 
 

  



 

b) reguli la care trebuie să ne supunem 

c) linii directoare pentru un comportament adecvat 

3. Care afirmație este adevărată: 

a) dacă încalci regula, poți pierde prietenii din jurul tău 

b) dacă încalci regula, vei fi pedepsit de instanța. 

c) dacă încalci legea, primești doar critici 

4. Pentru a califica un stat ca legal, acesta: 

a) trebuie să aibă un număr mare de avocați 

b) trebuie să aplice statul de drept 

c) șeful statului trebuie să fie avocat 

5. Relația dintre cetățeni și stat ar trebui să se bazeze pe regula: 

a) Cetățenii pot face tot ceea ce legile le permit în mod explicit să facă. 

b) Statul poate face numai ceea ce nu este interzis în mod explicit de lege. 

c) Obligațiile nu pot fi impuse decât de lege. 

6. Ce nu este tipic pentru statul de drept: 

a) suveranitatea poporului 

b) libertatea individului 

c) număr mare de privilegii 

7. Divizarea puterii înseamnă: 

a) împărțirea în legislativ, executiv și judiciar 

b) existența parlamentului 

c) posibilitatea alegerilor libere 

8. Suveranitatea poporului înseamnă: 

a) cetățenii sunt purtătorii inițiali ai puterii în stat. 
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b) cetățenii au întotdeauna dreptate. 

c)cetățenii trebuie să fie întotdeauna bine. 

9. Pentru a asigura un stat de drept democratic, trebuie să se aplice următoarele: 

a) legea este superioară executivului 

b) instanțele sunt superioare legii și executivului 

c) toate cele trei ramuri ale puterii sunt egale 

10. Ce afirmație despre lumea virtuală nu este adevărată? 

a) într-un mediu virtual putem comunica cu prietenii noștri 

b) petrecerea timpului nostru în lumea virtuală este întotdeauna în siguranță 

c) deseori conectăm lumea virtuală cu viața reală, cumpărăm online, ne educăm, etc. 

ENUNŢURI DE TIPUL ADEVĂRAT-FALS 

1. Toate legile sunt reguli. ADEVĂRAT- FALS 

2. Toate regulile sunt legi. ADEVĂRAT- FALS 

3. Statul ar trebui să fie întotdeauna legat de lege. ADEVĂRAT -FALS 

4. Putem fi în pericol în lumea virtuală. ADEVĂRAT- FALS 

5. Fiecare stat poate fi clasificat drept legal. ADEVĂRAT- FALS 

6. Legile sunt obligatorii, regulile pot fi facultative. ADEVĂRAT- FALS 

7. Regulile sunt linii directoare pentru un comportament adecvat. ADEVĂRAT -FALS 

8. Legile sunt necesare în fiecare societate sau țară pentru a promova și păstra ordinea. 

ADEVĂRAT- FALS 

9. Dacă încălcați regula, veți fi pedepsiți de instanță. ADEVĂRAT- FALS 

10. Lumea virtuală nu are nevoie de reguli. ADEVĂR AT- FALS 
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ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Explicați diferența dintre conceptele de regulă și drept. O regulă este ceva pe care il/ o 

urmați pentru a fi în siguranță. O lege este o regulă la care toată lumea trebuie să se 

supună. 

2. Ce drepturi credeți că este necesar să se respecte pentru a evita haosul în lume? Toate 

drepturile omului. 

3. Ce drepturi sunt adesea încălcate? Dreptul la opinie, dreptul la confidențialitate, dreptul 

la libertate etc. 

4. Ce drepturi ar trebui să respectăm în lumea virtuală? Toate drepturile pe care o 

persoană le are și în lumea reală (identitate, siguranță, libertatea de exprimare etc.). 

5. Dacă ar exista un curs de educație pentru cetățenie digitală, ce credeți că s-ar preda? 

Drepturi și responsabilități digitale, Noile competențe sociale și civice, Siguranță online, 

cyber bullying etc. 

ENUNŢURI CU RĂSPUNS DESCHIS 

1. Funcționarea unui stat democratic este condiționată de existența unei… (ordini 

juridice). 

2. Rolul fiecărui stat este de a defini relația dintre cetățean și stat prin dreptul și de a 

promova ... (statul de drept). 

3. Statul este legat de lege și ar trebui să servească întotdeauna ... (cetățenii). 

4. Principiul statului de drept este…. (egalitate în fața legii). 

5. Extinderea tehnologiei digitale sau social media are nevoie de .... (reguli clare). 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

SUGESTII METODOLOGICE 

1. Obiectivul principal al acestui modul este ca elevii să înțeleagă ce înseamnă „statul de drept”. 

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

întotdeauna exemple concrete pentru aspectele teoretice. 

3. Profesorii ar trebui să se asigure că elevii înțeleg importanţa statului de drept în viața socială și 

interacțiunea socială. Se presupune că vor oferi numeroase exemple despre schimbările sociale din 

jurul lor. 

4. Materialele din Suportul de curs și din Ghidul metodologic ajută profesorii în predarea clasică, 

frontală. Cu toate acestea, predarea frontală poate fi combinată cu utilizarea electronică și 

versiunea smartphone a modulului. Profesorii sunt, de asemenea, încurajați să utilizeze metode 

standard și inovatoare, în predarea modulului actual. 

Observații specifice pentru versiunea electronica 

1. Versiunea electronică a modulului este în pptx. 

2. Diapozitivele urmează versiunea scrisă, dar nu se suprapun complet; și, prin urmare, combinația 

dintre predarea frontală şi versiunea electronică poate deveni foarte eficientă. 

3. Unele dintre diapozitive conțin informații suplimentare sau explicații mai simple ale termenilor 

din manual. 

Observații specifice pentru versiunea smartphone 

1. Există treizeci de sarcini diferite (întrebări, afirmații cu răspuns deschis etc.). Ele acoperă întregul 

material al modulului. Evaluarea depinde de regulile școlii date și profesor, dar sugerăm că 

minimum 25 de răspunsuri bune din 30 posibile ar reprezenta o notă de zece. 
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2. Sarcinile pentru smartphone pot înlocui temele (de exemplu, pot fi utilizate în loc de temele date 

în manual). 

3. SOCRATIVE permite utilizarea întrebărilor date ca teme, ca o competiție sau ca suport pentru 

munca la clasă. Dacă este utilizat în clasă, planul 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 de utilizare a platformei SOCRATIVE sunt descrise în anexe. 

6. Profesorii sunt încurajați să utilizeze pe larg versiunea smartphone-ului. Experiența arată că 

interzicerea utilizării smartphone-urilor în clasă este pur și simplu contraproductivă; și dacă 

profesorul folosește smartphone-uri, elevii îl vor urmări cu mai mult entuziasm. 

7. Soluțiile propuse pentru întrebările și afirmațiile cu răspuns deschis pot fi evaluate doar de către 

profesor. Soluțiile propuse reprezintă doar un exemplu de răspuns; răspunsuri bune pot fi formulate 

și cu alte cuvinte. 
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TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

PLAN DE LECŢIE PROPUS 

PARTEA I 

Clasa: IX-XII 

Titlul: Statul de drept 

Timp: 45min 

Obiective: Până la sfârșitul lecției elevii vor putea explica: 
- statul de drept 
- principiul egalității în drepturi 
- regulile de relaționare dintre cetățeni și stat 

Materiale Prezentare Power Point – Tema 8, Modulul C; laptop; video proiector. 
necesare: 

Pregătire şi Profesorul va fi citit și urmărit anterior prezentarea Power Point. Observațiile 
cerințe pentru diapozitivele din Ghid pot fi de asemenea foarte utile. 
preliminare: 

Tema: Drept 
Sociologie 

PARTEA A II-A: Descrierea lecției 

Activitatea 1: Încălzirea 
Procedură: Profesorul salută clasa și întreabă despre starea de spirit a elevilor; 
 Pentru a pregăti elevii pentru subiecte, profesorul pune întrebarea de mai jos și primește 
 părerile lor: 

Ce cuvinte putem asocial termenului ,,lege”? 
Se folosește metoda brainstorming, elevii numind 10 cuvinte ce le vin în minte în 
legătură cu tema dată. 

 Interacțiune: profesor-elevi 
Timp alocat: 2 min. 

Activitatea 2: Reguli și legi 
Procedură: Elevii în perechi încearcă să găsească definiții ale termenilor regulă și lege. 
 Apoi încearcă să atribuie care dintre aceste descrieri îndeplinește principiile definiției 
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 regulii, și care dintre ele sunt legi. În cele din urmă, aceștia clarifică ce se întâmplă atunci 
când încălcăm regula și ce se întâmplă când încălcăm legea. 
 Timp alocat: 10 min. 

Activitatea 3: Piloni pentru menținerea statului de drept 
 Procedură: Elevii în perechi sau grupuri încearcă să găsească piloni care ajută la 
 modelarea statului de drept. 
Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 4: Principiile standardelor legale 
Procedură: Elevii stabilesc principiile care ar trebui acceptate la elaborarea standardelor 
legale. 

Timp alocat: 8 min. 

Activitatea 5: Starea (ne) juridică 
Procedură: Elevii dau exemplu de un stat care nu poate fi descris ca stat legal. 
 Timp alocat: 2 min. 

Activitatea 6: Viața într-o lume virtuală 
 Procedură: Elevii prezintă modalități prin care ne putem trăi corect viața în lumea virtuală. 
Timp alocat: 14 min. 

Activitatea 7 sau tema pentru acasă: O cartă a drepturilor fundamentale în lumea 
virtuală 
Procedură: Elevii încearcă să formuleze o Cartă a drepturilor fundamentale pentru lumea 
virtuală. 

Evaluarea activității la clasă 
Timp alocat: 1 min. 

405 
 

 
  



 

TEMA 8. DEMOCRAŢIA, JUSTIŢA, EGALI TATEA, STATUL DE DREPT 

MODULUL C. S TATUL DE DREPT 

SURSE U TILIZATE ŞI RECOMANDATE 

DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. 5., přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-162-4. 
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ANEXA 1 

RSE (RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CE TĂȚENILOR) 

Responsabilitatea socială a companiilor / cetățenilor / comunității 

În prima jumătate a secolului trecut, principala și singura sarcină era realizarea unui 

profit (Milton Friedman a spus: „Maximizarea profitului este singurul scop al corporației”). Deși 

a fost dezbătută și combătută, această regulă a domnit mult timp. 

Totuși, înregistrări precum „satisfacția clienților”, „satisfacția angajaților” sau „structura 

inovării” aparțin în continuare problemelor corporative „interne”. Primul impuls este de a 

considera că o corporație poate avea alte responsabilități decât doar maximizarea profitului; a 

considera că o corporație nu funcționează în vid, ci în mijlocul unei societăți mai mici sau mai 

mari - adică, corporația și comunitatea intervin inevitabil, se influențează reciproc. Aceste idei 

au venit pe vremea în care ecologiștii au început să se îngrijoreze de poluarea mediului. A fost 

una dintre problemele principale din cartea „Limitele creșterii” de renume mondial de Donella 

H. Meadows et all, publicată în 1972. În cartea lor, autorii au analizat tendințele globale in 

energie, în alimentație și în ceea ce privește poluarea mediului. 

Aceasta a fost una dintre cele mai importante și influențabile cărți din a doua jumătate a 

secolului trecut din lume și a început să privească și corporațiile dincolo de limitele lor fizice. 

Curând, oamenii de știință au convenit că o companie (în engleza americană: o corporație) 

trebuie să aibă și alte responsabilități în afara problemelor pur economice, adică maximizarea 

profitului. Oamenii de știință au ajuns la un consens că, în general, o companie ar trebui să aibă 

patru responsabilități generale. 

Cele patru responsabilități ale unei corporații (companii) sunt: responsabilități 

economice, responsabilități legale, responsabilități etice și responsabilități filantropice. 

S-a convenit în avans că responsabilitatea de bază, este maximizarea profitului 

(„responsabilități economice”) și, în curând și celelalte trei. Pe măsură ce oamenii de știință au 

ajuns la un consens, practicile, conținutul, abordările și procedurile au început să fie similare în 

toată lumea. Uniformizarea abordării și a conținutului înseamnă standardizare și o organizație 
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internațională și-a început activitățile de uniformizare. ISO (Organizația internațională de 

standardizare) a propus un standard internațional pentru RSC (responsabilitatea socială 

corporativă) și, după lungi pregătiri, a apărut standardul internațional ISO26000: 2010. Când 

apare un standard internațional, țările decid dacă se aliniază la standardul ISO dat. Dacă da, va 

deveni și un standard național. ISO26000: 2010 (pe scurt: ISO26000) a fost adoptat până în 

prezent în peste 100 de țări din lume. Asta înseamnă că marea majoritate a unităților 

economiei mondiale sunt de acord acum cu principiile sale. 

Există foarte 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”. 

În consecință, este posibil să se auditeze o companie în conformitate cu standardul 

internațional. Practic toate marile companii ale lumii au adoptat acest standard, adică 

conceptul, abordarea și conținutul său. Respectarea activităților lor este controlată în mod 

regulat de auditori; care la rândul lor trebuie să se antreneze în mod regulat în noile versiuni ale 

standardului internațional ales. Fără astfel de cursuri periodice, auditorul își pierde autoritatea 

de a efectua audituri. 

Etică 

Etica este un aspect interesant. Etica încearcă să rezolve întrebări de moralitate umană 

prin definirea unor concepte precum binele și răul, corect și greșit, virtutea și viciul, justiția și 

criminalitatea (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics). Este adevărat că „etica umană” există și 

ține pentru întreaga omenire, dar, de fapt, regulile etice sunt stabilite de comunitatea dată. Prin 

urmare, ceea ce este etic într-o comunitate nu este etic în alta. În vremurile antice, 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 ordinului regelui (= lege), 

Antigona își îngroapă fratele pentru că „este ordinea etică a Zeilor” - chiar dacă a fost 

condamnată la moarte pentru acțiunea ei.) 

Nu există nicio lege pentru etică, dar codul de etică există în multe comunități. 

408 
 

 
  



 

Codul de etică 

În majoritatea cazurilor, nu există nicio 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 ). Deoarece nu există nicio lege care să reglementeze etica, comportamentul 

etic nu poate fi pus în aplicare. Singura forță este opinia societății - dar uneori este o forță mai 

puternică decât legea, mai ales în societățile mai mici. 

Etica este construită în mod obișnuit după cum urmează: 

1. Cetățeanul / Societatea / Comunitatea își stabilește valorile; 

2. Pe baza valorii, sunt stabilite principii; 

3. Pe baza principiilor, practica le urmează. 

Ex., succesiunea: VALORI ETICE> PRINCIPII ETICE> PRACTICA ETICĂ 

Prin urmare, RSC este un adevărat semn al responsabilității etice și umanitare pentru a ajuta 

persoanele nevoiașe și, chiar dacă a fost inițiată ca o acțiune pentru corporații, este valabil și 

pentru cetățeni și pentru comunități - mai mici sau mai mari. 
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 

VERSIUNE ELECTRONICĂ 

SLIDE-uri NOTE 
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ANEXA 2 

CUM SĂ UTILIZAȚI S OCR ATIVE.COM 

1. Socrative.com este un instrument foarte eficient pentru a crea o interfață ușoară profesor- 

elev, între computerul profesorului și smartphone-ul elevului. Smartphone-ul trebuie să fie de 

preferință iPod sau Android. 

2. Profesorul trebuie să facă o înregistrare foarte simplă și are de ales între două opțiuni: una 

mai mică / mai simplă, gratuită, care să permită lucrul simultan cu 50 de elevi; iar dacă profesorul 

dorește să lucreze cu până la 150 de studenți în același timp, va trebui să investească o sumă mică 

(de aproximativ 20 de euro pe an). 

Proiectul nostru este elaborat pentru opțiunea gratuită; credem că 50 de elevi sunt 

suficienți pentru a trata cel puțin două clase în același timp. În plus, dacă profesorul lucrează în 

intervale de timp diferite cu grupuri diferite, numărul de elevi disponibili pentru a participa la 

exercițiu poate merge la câteva sute. 

3. Socrative.com este un instrument excelent pentru învățarea individuală și verificarea 

nivelului de cunoștințe și, de asemenea, pentru realizarea temelor de casă. În afară de această 

utilizare, este folosit în munca pe grupuri, competiții în echipă etc. În plus, este un dispozitiv 

excelent de feedback pentru a verifica în ce măsură materialul este înțeles. 

4. Există diferite tipuri de sarcini disponibile: 

a. întrebări cu alegere multiplă 

Mai multe răspunsuri sunt oferite la o întrebare, iar elevul alege care dintre opțiuni este corectă. 

Socrative evaluează răspunsul automat. Întrebările și opțiunile de răspuns sunt elaborate de 

profesor; 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 la 

opțiuni. 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 10 întrebări cu alegere 

multiplă. 
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b. propoziții adevărate sau false. 

Elevii trebuie să decidă dacă expresia scurtă (propoziția) dată este adevărată sau nu. Răspunsul este 

din nou evaluat automat. În SOCIRES, 10 propoziții „adevărate sau false” au fost elaborate pentru 

fiecare modul al fiecărei teme. 

c. propoziții cu răspuns deschis 

Elevul trebuie să încheie enunțul astfel încât acesta să fie corect. Spre deosebire de opțiunile a. și b. 

de mai sus, întrebările și / sau propozițiile deschise nu pot fi evaluate automat; evaluarea se face de 

către profesor (pot exista mai multe soluții la fel de corecte, unde pur și simplu formularea este 

diferită). În SOCIRES, oferim aici două opțiuni: cinci propoziții deschise care trebuie încheiate și cinci 

întrebări deschise la care trebuie să se răspundă. 

d. „Cursa spațială” Este combinația dintre a. și / sau b. de mai sus, dar aici este importantă viteza în 

găsirea soluției corecte. În SOCIRES, ambele întrebări cu alegere multiplă și / sau sarcinile „Adevărat 

sau - Fals” pot fi utilizate la cursa spațială. 

e. „Bilet de ieşire” 

Ajută la verificarea înțelegerii materialului parcurs, elevii având posibilitatea de a nota și în ce 

măsură au înțeles tema. Cu toate acestea, poate fi folosit chiar și pentru evaluare. Întrebările pot fi 

puse în scris sau, de asemenea, pe cale orală. La cerere, poate fi organizat chiar și un vot pentru 

materialele din clasă (și / sau pentru munca din clasă a profesorului ... ). 

Există opțiuni suplimentare, de exemplu: cele cinci opțiuni date în „întrebările cu alegere 

multiplă” pot fi amestecate evitând copierea răspunsului de la vecin; în plus, un elev (sau o echipă 

de elevi) poate obține sau nu un feedback imediat la răspuns. 

Profesorul are voie să elaboreze orice cantitate de materiale suplimentare. Un cod este 

generat pentru fiecare din aceste materiale și folosind codul respectiv, profesorul îl poate oferi și 

altor profesori. În mod similar, un material poate fi importat cu ușurință de către profesor dacă 

dorește acest lucru și autorul este de acord. 

Socrative oferă câteva alte opțiuni și posibilități. Vă rugăm să consultați descrieri și alte 

materiale de asistență. Există o serie de tutoriale pe Youtube; lista unor tutoriale în limba engleză 

va fi dată la sfârșitul acestei descrieri. 
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La înregistrare, profesorul primește un număr de înregistrare. 

Prin „clasa” se înțelege acele persoane cu care profesorul își împarte codul. Activitatea 

obișnuită începe de la butonul „Start” al profesorului și se termină pe măsură ce profesorul face 

click pe „Finalizare”. Perioada de timp poate fi convenită și preliminar. Combinând această 

posibilitate cu opțiunile de mai sus, competiții naționale și / sau internaționale pot fi, de asemenea, 

organizate cu ușurință. 

Profesorul lucrează în Socrative cu computerul său în timp ce elevii cu smartphone-urile lor. 

Cu toate acestea, nimic nu-l împiedică pe profesor să-și folosească și smartphone-ul - în acest caz, 

profesorul este „managerul” cu computerul, dar și un „membru al echipei” cu telefonul său. 

Această dihotomie permite profesorului să construiască jocuri de rol specifice și alte trucuri 

metodologice. Pentru ca profesorul să poată „rula spectacolul”, trebuie să se înregistreze pur și 

simplu și să creeze activități. În mod similar, un elev poate participa la activitate 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 a obținut numărul/codul profesorului , el poate intra în clasă. 

Socrative este un instrument excelent și foarte eficient pentru învățarea individuală. Cu 

toate acestea, poate fi folosit și pentru lucrul în echipă (profesorul poate atribui orice sarcină care 

trebuie discutată de o echipă dată și poate da răspunsul după discuție ca decizie a echipei). 

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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