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Scenariu didactic 

Grupul țintă: elevii cl. I – IV –a                                                                                                                                                                                 
Subiectul lecției : Cyberbullying sau hărțuirea în mediul online                                                                                                                               
Tipul lecției: mixtă                                                                                                                                                                                                           
Competența specifică: Adoptarea unor comportamente responsabile și respectuoase în mediul online în situații de interacțiune cu utilizatorii 
online. 

 

Obiective operaționale:  

La finele lecției, elevii vor putea să: 

O1)  - explice ce înseamnă un comportament răutăcios în mediul online; 
O2) -  identifice trăirile unui copil hărțuit în mediul online; 
O3) - dezvolte idei despre cum să reacționeze asertiv la comentarii răutăcioase online;   
O4) - determine posibilități de a întreprinde acțiuni;  
O5) – determine posibilități de a cere  ajutor în cazul în care sunt hărțuiți online. 
 
Timp: 1 lecție (45 min.) 

Strategii didactice:  

Forme de organizare:  frontală, individuală, în grup.                                                                                                                                                                                                         
Metode și procedee didactice: desenul; exercițiul; lucrul cu fișa; jocul didactic.                                                                                                                  
Mijloace didactice: fișe cu activități; cartonașe colorate cu întrebări și provocări.                                                                                                      
Strategii de evaluare: instrumentale (desenul)                                                                                                                                                                    
Termeni cheie: cyberbullying/hărțuire online; comportament online prietenos. 

 

Link-uri utile: https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii 

                 https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-hartuirea-online    

                 https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/ce-este-hartuirea-online   

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-hartuirea-online
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/ce-este-hartuirea-online
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Etapele lecției:  Evocarea (I); Realizarea sensului(II); Reflecția(III); Extinderea(IV) 

I 

Activități profesor și elevi 
 

Metode, procedee și mijloace didactice 
 

Timp 

 Fiecare elev va desena pe o foaie un zâmbet pentru un coleg și va face 
schimb de zâmbete desenate cu acest coleg.  
 
Scopul activității: Elevii stabilesc o atmosferă prietenoasă de lucru de la 
începutul lecției.  
 

 Profesorul întreabă elevii dacă ei scriu mesaje sau comentează fotografii în 
rețele și aplicații sociale sau platforme de joc. Sunt distribuite fișe (vezi Fișa 1). 
Profesorul propune elevilor să selecteze mesajele pe care le-ar spune în viața 
reală unui prieten sau coleg. 

Alte întrebări: 

Care dintre aceste cuvinte nu le-ați spune unui alt copil? 

Care dintre aceste cuvinte nu le-ați scrie unui alt copil în mesaje private, de 
grup sau comentarii?  

Scop activitate: Elevii lucrează la întărirea ideii că în mediul online mesajele 
prietenoase sunt la fel de importante ca și în viața reală.  

Notă: 

Profesorul explică elevilor că se întâmplă ca în mediul online unii utilizatori să 
fie neprietenoși și intenționat să scrie cuvinte urâte despre cineva folosind 
telefonul, tableta și/sau computerul. Dacă acest utilizator neprietenos ofensează 
intenționat și pe o perioadă mai îndelungată de timp pe cineva cu mesaje 
private sau în grupuri, comentarii răutăcioase sau imagini ofensatoare. Dacă 

 
Desenul 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
Mijloace didactice: fișe de lucru; link articol 
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-
si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-
scolii 
 
 
 
 
 

 
4 min. 
 
 
 
 
6 min. 

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii
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răspândește intenționat bârfe în mediul online sau folosește niște imagini 
jenante pentru a lua în derâdere pe cineva,  ceea ce se întâmplă se numește 
Cyberbullying sau hărțuirea în mediul online. 

 

(Vedeți și articolul Hărțuirea în mediul online și rolul școlii pe 
www.siguronline.md)  

 
 

 

II 

Activități profesor și elevi 
 

Metode, procedee și mijloace didactice Timp 

Elevii decupează din fișă mesajele scrise. Profesorul spune că toate aceste 
mesaje i-au fost scrise lui Alex, un băiat de 9 ani. Alex este trist.  
Elevii identifică care mesaje l-au întristat pe Alex. Mesajele ofensatoare și 
neprietenoase vor fi rupte. 
  
Întrebări: 
Dacă ați rupt hârtia pe care erau scrise cuvintele neplăcute și ofensatoare, au 
dispărut bucățelele de hârtie pe care au fost scrise acele cuvinte? 
 
Notă: 
Profesorul explică elevilor că mesajele, fotografiile sau video-urile în mediul online 
lasă urme chiar dacă sunt șterse. Cuvintele în mediul online nu zboară și nu dispar. 
Ele pot fi văzute de alți utilizatori.  
 
Scop activitate: Elevii învață că în mediul online ofensele și jignirile lasă urme chiar 
dacă sunt șterse. 
 

Profesorul explică condițiile jocului. 

 
Exercițiu de sensibilizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joc didactic 

 
6 min. 
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Sunt 2 tipuri de încercări. Fiecare tip de încercare are o culoare. 
 
Verde – întrebare. 
Albastru – provocare. 
 
Clasa va fi împărțită în 2 echipe. Fiecare echipă va parcurge câte 4 – 5 încercări. 
Echipa își alege singură tipurile de încercări, selectând una din cele 2 culori de 
fiecare dată.  
Întrebările și provocările sunt notate pe cartonașe colorate pregătite din timp. 
Numărul încercărilor pentru echipe poate varia în dependență de numărul de elevi 
din clasă și timpul necesar pentru fiecare echipă pentru a trece încercările.  
Nu există câștigători în acest joc. Profesorul explică elevilor că prin acest joc, 
împreună, vor afla foarte multe lucruri utile.  
Profesorul ajută elevii să răspundă corect la întrebări și să realizeze încercările. În 
ajutorul profesorului vezi Fișa 3. Profesorul atrage o atenție deosebită la ceea ce 
trebuie să facă un copil care este hărțuit și un copil care cunoaște situații de 
hărțuire. 
Sfaturi pentru copii vezi în articolul Cum să te protejezi de hărțuirea online? 
 
 
Scopul activității: Elevii exersează comportamente pentru a evita și a face față unei 
situații de cyberbullying.  
 
 
 

 
Mijloace  didactice: Cartonașe colorate 
cu întrebări și provocări (vezi Fișele 2 și 
3) 
  
Articol informativ 
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-
si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-
hartuirea-online 

min. 

 

 

 

 

 

https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-hartuirea-online
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-hartuirea-online
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/cum-sa-te-protejezi-de-hartuirea-online
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III 

Activități profesor și elevi 
 
 

Metode, procedee și mijloace didactice Timp 

 Elevii aleg cuvântul corect pentru propoziție. Citesc propoziția (vezi Fișa 4). 
Notă: Propozițiile pot fi scrise pe foi de hârtie sub formă de postere pentru a fi 
reguli pe care fiecare copil trebuie să le țină minte.  
 
Scopul activității: Elevii întăresc cunoștințele despre ce trebuie neapărat să facă 
în cazul în care sunt hărțuiți online. 
 

Exercițiul  
Mijloace didactice: fișa cu exercițiul de 
selectare a cuvântului  

6 min.  

                                                                                                    

                    

IV 

Activități profesor și elevi 
 
 

Metode, procedee și mijloace didactice Timp 

 Profesorul împarte foi de desen și creioane fiecărui elev. 

Profesorul propune elevilor să deseneze un personaj preferat și să-l prezinte ca 
fiind utilizator online prietenos. (de exemplu, desenul personajului Spiderman). 

Exemplu. Acesta este Spiderman. El este prietenos online. El nu face glume pe 
seama altor copii în Internet.  

 

Tema pentru acasă: 

Desenați acasă un prieten al personajului vostru, care este prietenos online.  

 
Desenul „Eu sunt prietenos online!” 

5 min. 
 
 

 


