Plan de activități
Domeniul: Siguranța online
Tema: Reputația mea online
Grupul țintă: Elevii claselor a VIII-a – IX-a
Obiective operaționale
O1 Elevii exprimă prin propriile cuvinte sensul noțiunilor de ,,imagine online’’ și ,,reputație
online’’.
O2 Elevii recunosc acțiunile din mediul online care le creează o imagine greșită.
O3 Elevii evaluează riscurile publicării conținuturilor agresive și indecente în mediul online.
O4 Elevii propun altor utilizatori ai Internetului sfaturi pentru a avea o bună reputație online.
Tehnici și metode de predare: chestionar, discuție în grup, exercițiu, explicația, lucrul în
perechi, lucrul individual.
Resurse: fișe de lucru, foi albe.
Termeni cheie: conținut online, imagine online/reputație online, amprentă digitală.
Etapele lecției
Etapa 1

Identificarea/explicarea problemei

Etapa 2

Exploatarea riscurilor

Etapa3

Determinarea soluțiilor

Etapa 4

Evaluarea cunoștințelor

Etapa 1
Activitate profesor/elevi

Tehnici/metode

Timp

Profesorul citește elevilor un chestionar din 5
întrebări.

Chestionar

5 min.

Se pune în discuție subiectul imaginii unei persoane
în lumea reală și imaginea pe care o persoană o
creează prin postările sau acțiunile sale în mediul
online.
Notă. Întrebările pot fi pregătite din timp pe fișe
pentru fiecare elev sau scrise pe tablă pentru
grupul întreg de elevi.
1. Ce public eu în mediul online (rețelele
sociale, YouTube, Skype etc.)?
2. Ce văd alții din postările mele?
3. Ce vreau să spun eu prin postările mele?
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4. Ce cred ceilalți care urmăresc postările
mele?
5. Ce cred eu despre postările altora?
(Diferite situații. Un exemplu.)
Scopul activității: Elevii se gândesc despre
semnificația unei postări în mediul online.
Doritorii citesc răspunsurile.
Întrebările pentru discuția în grup:
- De ce ne facem o impresie bună sau mai puțin
bună despre o persoană care postează un
anumit conținut online (imagini, linkuri,
comentarii, animații, secvențe video)?
- Contează sau nu contează pentru noi imaginea
noastră în societate?
- Felul cum ne văd alții în rețelele sociale, în
diferite grupuri în care participăm, ne creează
sau nu o imagine și o reputație?
Reieșind din cele discutate, profesorul propune
elevilor să formuleze o definiție a noțiunii
,,Reputație online’’.

Discuție în grup

4 min.

Definiția

1 min.

Exercițiu

5 min.

Scopul activității: Elevii definesc noțiunea
„reputație online”.
Elevilor li se propune următorul exercițiu.
Exprimați-vă părerea. Ce credeți despre…
-

Sandu, care apreciază zilnic postările
prietenilor despre diferiți fotbaliști cu renume și
distribuie noutăți despre aceștia.
Ioana, care publică zilnic selfie-uri în sala de
sport.
Eugen, care distribuie filmulețe în care oamenii
sunt violenți.
Ana, care zilnic postează imagini sumbre și
publică postări despre greutățile vieții.
Alexandru, care apreciază și comentează cu
emoticoane drăguțe fotografiile unei fete.
Internauții, care publică fotografii în care
poartă doar lenjerie sau sunt în poziții mai puțin
decente.

La sfârșitul exercițiului, profesorul formulează
concluzia generală.
Orice conținut postat în mediul online ne creează o
imagine sau o reputație care ne influențează viața și
relațiile (la școală, acasă, relațiile între prieteni).
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Scopul activității: Elevii își exprimă părerea cu
referire la anumite acțiuni concrete ale altor copii
în mediul online.

Etapa 2
Activitate profesor/elevi

Metode/tehnici

Timp

Profesorul întreabă elevii care sunt activitățile în
mediul online ce lasă o amprentă digitală.

Explicația

3 min.

Definiția

1 min.

Exercițiul

3 min.

Lucrul în grup

7 min.

Profesorul explică ce înseamnă amprentă
digitală.
Amprentă digitală – orice tip de informație pe
care o putem afla despre o persoană din mediul
online. Amprenta poate fi lăsată de către
persoana respectivă sau de către o altă persoană.
Scopul activității: Elevii înțeleg ce înseamnă
amprenta digitală.
Profesorul propune elevilor să identifice
împreună care sunt informațiile pe care le pot
extrage/afla analizând un cont în rețea al unui
copil.
Notă. Întrebați mai întâi elevii, ale căror rețele
de socializare ei sunt utilizatori – Facebook, VK,
Instagram, Odnoklassniki etc.
Informații din rețele despre o persoană.
1.
2.
3.
4.

Numele/prenumele
Locul de trai /nr. telefon/e-mail
Fotografii
Hobby-uri/muzica preferată, alte
preferințe
5. Locurile frecventate
6. Emoțiile/stările de
dispoziție/problemele/bucuriile/etc.
Profesorul împarte clasa în câteva grupuri de
lucru. Fiecărui grup îi sunt distribuite întrebări
care vor fi discutate în cadrul grupului. Un
reprezentant al grupului va prezenta răspunsul.
Notă. Numărul grupurilor și a persoanelor în
grup depinde de numărul elevilor în clasă.
Întrebări
1. Ce se poate întâmpla dacă cineva alege
ca Nickname o îmbinare de cuvinte cum
ar fi – Blondy girl, Super hero, Wild wolf
etc.
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2. Ce se poate întâmpla dacă cineva
postează fotografii în care apare îmbrăcat
foarte sumar sau doar în lenjerie?
3. Ce se poate întâmpla când cineva
întrebuințează un limbaj licențios sau
vulgar în mediul online?
4. Ce se poate întâmpla când cineva află în
detalii din postări locurile pe care un
adolescent le frecventează?
5. Ce se poate întâmpla când comentariile,
gândurile sau imaginile postate online
vorbesc despre starea și dispoziția unui
copil? De exemplu, tristețe, nefericire,
supărare etc.
Profesorul completează și ajută elevii să ofere
răspunsuri relevante la întrebările adresate.
Variante de răspuns care țintesc obiectivele
lecției.
Notițe pentru profesor la Anexa 1.
Scopul activității: Elevii identifică care acțiuni
în mediul online ar putea crea o imagine greșită
despre ei, sau una pe care nu și-o doresc; care
sunt riscurile unor astfel de acțiuni.

Etapa 3
Activitate profesor/elevi

Metodă/tehnică

Timp

Profesorul propune elevilor, în baza celor 5
întrebări discutate, să formuleze 5 sfaturi de aur
adresate altor utilizatori pentru a avea o bună
reputație online.

Lucrul în perechi

8 min.

5 sfaturi de aur

Fiecare elev primește câte o fișă cu începutul
fiecărui sfat. Anexa 2
La sfatul nr. 5 profesorul completează/ajută
copiii să identifice persoanele la care se pot
adresa în cazul în care întâmpină o dificultate
sau au o problemă.
Dacă întâmpină o problemă în mediul online, pot
cere ajutorul consultantului Siguronline pe
www.siguronline.md . Pot discuta cu un consilier
de la Telefonul Copilului 116 111, gratuit,
anonim și confidențial.
Scopul activității: Elevii cunosc care sunt
regulile de bază pentru a-și crea o imagine
corectă în mediul online; identifică persoane de
suport pentru a vorbi despre o problemă pe care
o au.
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Etapa 4
Activitate profesor/elevi

Metode/tehnici

Timp

Profesorul prezintă elevilor 3 imagini. Le
propune să privească atent aceste imagini.
Explică elevilor că aceste imagini au fost
publicate de 3 adolescenți într-o rețea socială.

Lucrul individual

8 min.

Discuția

Anexa 3
Elevii primesc sarcina de a crea pe hârtie un
profil al persoanei din imagine, pornind de la
fotografia dată. Fiecare elev va crea doar profilul
unei singure persoane la alegere.
Profesorul enumeră elementele de bază ale profilului – Nume/vârstă/locul de
trai/școala/ocupații/motto.
Notă. Activitatea dată poate fi realizată în
grupuri.
Profesorul cere elevilor să argumenteze de ce au
ales anume informațiile respective pentru a crea
profilul persoanei. Cum imaginea selectată îi
face să creadă că anume această informație
reprezintă persoana.
Scopul activității: Elevii înțeleg că informația
publicată în mediul online creează o imagine a
utilizatorului. Imaginea online poate fi foarte
diferită de cea din realitate.
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