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PREFAŢĂ 
Virginia Careri1  

Coordonator al proiectului VSAV 
CESIE - Centrul pentru Studii şi Iniţiative Europene

Acest ghid realizat în cadrul proiectului VSAV, reprezintă modul în care funcţionea‑
ză CESIE şi organizaţiile partenere, la nivel local şi internaţional, pentru a promova dez‑
voltarea culturală şi educaţională prin intermediul utilizării de instrumente educative 
“non‑formale”. Ghidul oferă metode inovatoare şi participative pentru a sprijini, integra 
şi îmbogăţi activitatea desfăşurată de către instituţiile de învăţământ, cum ar fi şcolile. 
În conceperea proiectului VSAV, am optat pentru instrumente educative care vizează 
în primul rând dobândirea de competenţe şi nu doar de cunoştinţe. Am ales să vorbim 
despre tineri cu tinerii, pentru a aborda problematica noilor medii digitale, chiar prin 
intermediul acestora, de a îmbina instrumentele tradiţionale de comunicare, cum ar fi 
teatrul, cu cele de ultimă generaţie, precum Internetul. 

Prin urmare, am utilizat ca instrument educativ, chiar obiectul pe care ne‑am pro‑
pus să‑l investigăm, în scopul diseminării mesajului cheie al întregului proiect VSAV: 
orice obiect poate fi considerat o armă periculoasă sau un instrument util, în funcţie de 
cunoştinţele şi de gradul nostru de conştientizare. 

Ghidul, în conformitate cu modul de intervenţie abordat de către CESIE şi celelalte 
organizaţii partenere este, prin urmare, o completare eficientă şi valoroasă în dezvolta‑
rea activităţilor educative şi parte componentă a unei experienţe creative şi interactive 
de învăţare.

1 - Virginia Careri este expert în managementul şi coordonarea proiectelor organizaţiei CESIE - Centrul pentru Studii şi Iniţiative 
Europene - Departamentul pentru Cooperare Europeană şi Internaţională. De asemenea, a coordonat şi condus acţiuni umanitare în 
afara graniţelor,  în cazuri de urgenţă şi programe centrate pe dezvoltare educaţională, culturală şi socio-economică.
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INTRODUCERE
Gianna Cappello2

Departamentul pentru Studii de Drept, Politică şi Societate 
Universitatea din Palermo

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Acest manual a fost elaborat în cadrul proiectului european Virtual Stages Against 
Violence (VSAV), finanţat prin programul Daphne III al Comisiei Europene3. 

VSAV este un proiect derulat pe o perioadă de doi ani, în care sunt implicate patru 
ţări europene: Austria, Germania, Italia şi România. Obiectivul său general este de a 
aborda riscurile şi oportunităţile întâlnite de către tineri atunci când folosesc tehno‑
logiile digitale şi de comunicare online, oferindu‑le instrumente cognitive şi creative 
pentru o utilizare corespunzătoare şi pentru a putea beneficia de potenţialul pozitiv al 
acestora în dezvoltarea şi în participarea lor activă la sfera publică.

2 - Gianna Cappello este lector universitar în cadrul Universităţii din Palermo, unde predă Sociologia New Media (cu interes deosebit 
asupra studiului jocurilor video) şi Sociologia educaţiei (cu interes deosebit asupra educaţiei media), atât la nivel de licenţă cât şi la 
nivel de master şi doctorat. Este cofondator şi preşedinte în funcţie al MED, Asociaţia italiană pentru Educaţie Media şi codirector al 
revistei MED, Media Education. Studi, Ricerche, Buone Pratiche (Erickson, Trento). Este membru al Comisiei de cercetare a Sociologiei 
Timpului Liber (RC13) şi al ISA (Asociaţia Internaţională de Sociologie). În prezent, studiază relaţia dintre copii şi jocurile video şi 
implicaţiile sociologice ale educaţiei media. 
3 -  Toate materialele şi activităţile dezvoltate în cadrul proiectului sunt disponibile pe site-ul: http://virtualstages.eu/ 
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PE PARCURSUL PROIECTULUI  
AU FOST DERULATE MAI MULTE ACTIVITĂŢI:

1. O CERCETARE (efectuată în cele patru ţări partenere), al cărei 
principal obiectiv a fost identificarea modului de utilizare a Interne‑
tului şi a comportamentelor online – atât în termeni de oportunităţi, 
cât şi de riscuri – a unui eşantion nereprezentativ de adolescenţi eu‑
ropeni4. Un alt  obiectiv secundar însă extrem de important a fost lu‑
area în considerare a rolului părinţilor în supravegherea şi controlul 
activităţilor online desfăşurate de către copii. În cele din urmă, ca o 

completare a acestui cadru educaţional, a fost luat în vedere şi un grup de profesori, cu 
scopul de a identifica modul în care utilizează Internetul în scop personal şi profesional, 
precum şi ideile lor în legătură cu introducerea activităţilor de alfabetizare media la cla‑
sele lor. 

2. Un JOC VIDEO ONLINE – Big Brain – conceput pentru a ajuta ele‑
vii să navigheze printre pericolele şi beneficiile Internetului într‑un 
mod jucăuş. Jucătorii sunt îndemnaţi să aleagă dintre şase medii vir‑
tuale distincte, reprezentând şase teme diferite, ce tratează proble‑
matica noilor tehnologii şi ameninţări online (viruşi, spam, identităţi 
false, firme fantomă, agresori şi phishing). Jocul oferă, de asemenea, 
module educative dezvoltate apoi în acest ghid. În iunie 2012, Big 

Brain a câştigat premiul Comenius Edumedia (http://www.comenius‑award.de/). Poate fi 
accesat de pe site‑ul proiectului (www.virtualstages.eu/bigbrain/).

3. O PIESĂ DE TEATRU ce oferă 5 reprezentări diferite, în cele 4 ţări 
partenere, ale aceleiaşi idei: legendele culturii clasice greceşti ne 
ajută să înţelegem mai bine ameninţările prezentului. Cheia inter‑
pretării acestor piese o constituie descoperirea sensului profund al 
acestei metafore: utilizarea necorespunzătoare a noilor tehnologii 
poate fi privită ca un „cal troian” modern, ce distruge cu şiretenie 
viaţa umană şi relaţiile sociale. Acest ghid conţine un DVD cu toate 

cele 5 piese de teatru ce pot fi vizionate în clasă şi pot servi ca punct de pornire pentru 
dezbateri şi alte activităţi pedagogice.

4. Acest GHID, conceput pentru profesori şi educatori, conţine cinci 
capitole ce cuprind o serie de activităţi educaţionale cu privire la te‑
mele şi problemele abordate deja, atât în jocul online, cât şi în pie‑
sele de teatru. Asemeni întregului proiect, aceste activităţi vizează 
creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor asupra riscu‑
rilor şi oportunităţilor mediului digital şi comunicării online.

4 -  Cele trei eşantioane au  inclus 377 adolescenţi  (cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani), 528 părinţi, 179 profesori. 
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Virtual Stages Against Violence: 
UN PROIECT EUROPEAN DE ALFABETIZARE MEDIA

Acest proiect poate fi încadrat în orizontul conceptual şi metodologic al educaţiei 
media. În ultimele decenii, Uniunea Europeană a susţinut din ce în ce mai mult procesul 
de alfabetizare media în statele membre şi, foarte recent, a fost definită în Recoman‑
darea Comisiei ca educaţia în domeniul mass‑media dezvoltată în mediul digital pentru o 
industrie audiovizuală, un conţinut mai competitiv şi o societate inte gratoare a cunoaşterii  
(2009).

Educaţia media se referă la capacitatea de a accesa mijloacele de informare, de a 
înţelege şi de a evalua cu spirit critic diferite aspecte ale acestora şi ale conţinu‑
tului lor şi de a crea comunicări într‑o varietate de contexte. În societatea infor‑
maţională actuală, educaţia media este legată de incluziune şi de cetăţenie. Este 
vorba de o competenţă fundamentală nu numai pentru tineri, ci şi pentru adulţi şi 
persoanele în vârstă, părinţi, profesori şi profesionişti din domeniul mass‑media. 
Datorită internetului şi tehnologiilor digitale, un număr tot mai mare de cetăţeni 
europeni pot crea şi difuza imagini, informaţii şi conţinut. Educaţia media trebuie 
abordată diferit şi la mai multe niveluri. Responsabilitatea pentru stabilirea mo‑
dalităţilor de includere a acesteia în programele şcolare la toate nivelurile revine 
în primul rând statelor membre. Rolul jucat de autorităţile locale este, de aseme‑
nea, foarte important, deoarece acestea sunt aproape de cetăţeni şi susţin iniţi‑
ative în sectorul învăţământului non‑formal. Societatea civilă ar trebui să aibă la 
rândul său o contribuţie activă la promovarea educaţiei în domeniul mass‑media 
printr‑o abordare de la bază spre vârf.5

În scopul includerii educaţiei media în programele şcolare, aşa cum se solicită în 
Recomandare, trebuie să redefinim modul în care media a fost utilizată până acum în 
şcoli. Într‑adevăr, nu este pur şi simplu vorba de predarea competenţelor tehnice (modul 
de utilizare al unui procesor de text, realizarea unui clip video, trimiterea unui e‑mail, 
crearea unei pagini sau navigarea pe web), ci trebuie avute în vedere capacităţi cultu‑
rale, critice şi creative mult mai generale, astfel încât elevii să poată înţelege implicaţiile 
sociale şi funcţiile mediului digital şi să le utilizeze într‑un mod auto‑reflexiv şi respon‑
sabil. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar de educaţie prin intermediul mass‑media (media 

5 -  Recomandarea este disponibilă, în mai multe limbi,  
la http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/recommendation/index_en.htm  
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ca suport didactic), ci şi de educaţia cu privire la mass‑media (media ca subiect de studiu 
şi utilizarea creativă). Dacă nu vom adopta această perspectivă mai largă vom risca să 
promovăm o viziune limitată a mediei în sala de clasă, o viziune care nu‑i îndeamnă 
pe profesori şi pe elevi să tindă spre o mai bună cunoaştere a tehnologiilor media şi a 
relaţiilor complexe pe care oamenii (mai ales tinerii) le stabilesc cu acestea în viaţa de 
zi cu zi.

De fapt, aşa cum au arătat mai multe studii, mediile digitale continuă să produ‑
că transformări importante în viaţa de zi cu zi a oamenilor, atât la nivel socio‑cultu‑
ral cât şi psiho‑cognitiv. În primul rând, tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) 
au înlesnit accesul oamenilor la informaţii, prin intermediul sistemelor sofisticate de 
stocare (CD‑uri, DVD‑uri, iPod‑uri etc.) şi circulaţie a datelor (Internet şi Intranet). În al 
doilea rând, au dematerializat graniţele spaţio‑temporale estompând diferenţele so‑
ciale şi situaţionale, şi, prin urmare, au creat noi forme de comunicare şi de relaţii me‑
diate. În al treilea rând, ducând mai departe intuiţia lui Marshall McLuhan în legătură 
cu „satul global” (1964), au accelerat procesul de globalizare: TIC au făcut lumea mai  
interdependentă ca oricând, înlesnind libera circulaţie a produselor şi finanţelor, şi, de 
asemenea, a ideilor şi culturilor. Aceste transformări, nu sunt însă doar pozitive. Spre 
exemplu, accesul la informaţii a creat noi forme de excludere, sărăcie şi privare de drep‑
turi (aşa‑numitul decalaj digital) care accentuează vechile inegalităţi. S‑a mai ajuns, de 
asemenea, la un exces de informaţie, pe care oamenii sunt din ce în ce mai puţin capa‑
bili s‑o proceseze şi s‑o verifice. În mod similar, noile forme virtuale de socializare şi de 
comunicare au exacerbat anumite probleme sociale (hărţuirea, autoizolare, voyeurism, 
lipsa de intimitate etc.). 

Tocmai pentru că tehnologiile digitale joacă un rol atât de important în viaţa de zi 
cu zi a oamenilor (şi în special a tinerilor), pedagogii alfabetizării media au decis să facă 
o schimbare: de la o abordare protecţionistă, s‑a trecut la una dialogică, centrată pe înţe‑
legerea (mai degrabă decât stigmatizarea) modurilor în care tinerii adoptă, utilizează şi 
interpretează mass‑media. Profesorii au ajuns să recunoască faptul că protecţionismul 
nu funcţionează în sala de clasă: condamnarea mediei duce în mod inevitabil la ciocniri 
cu preferinţele şi cultura elevilor. În conformitate cu această nouă abordare, nu se mai 
porneşte de la premiza că tehnologia este neapărat dăunătoare şi tinerii sunt pur şi sim‑
plu victime pasive ale influenţei media ci se vizează în schimb dezvoltarea unui stil mai 
reflexiv de predare şi învăţare, în care elevii să poată reflecta asupra activităţii lor, atât 
din postura de „cititori” cât şi de „scriitori” de texte media şi să înţeleagă factorii sociali 
şi economici care sunt în joc.
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REMARCI  
PRELIMINARE

În majoritatea ţărilor industrializate, Internetul a intrat deja în viaţa de zi cu zi a 
multora dintre noi: de la cumpărarea unui bilet de tren până la consultarea unui cata‑
log bibliografic, Netul reprezintă o “tehnologie invizibilă”. Mai mult, dezvoltarea Inter‑
netului acasă şi în şcoli a dus la apariţia unei categorii specifice de utilizatori – copii şi 
adolescenţi – pentru care mediul familial şi şcolar constituie locurile preferate de unde 
ei acceseaza mediul online. (Livingstone, 2009).

În acelaşi timp, au apărut o mulţime de dezbateri, în mediul academic şi politic, 
asupra rolului pe care factorii educaţionali, de la şcoală la familie, ar trebui să‑l joace în 
ceea ce priveşte noile generaţii şi relaţiile lor cu Internetul şi media electronică. Deseori 
poziţiile sunt opuse, la fel cum s‑a întâmplat şi în trecut cu alte mijloace media. Pe de 
o parte, sunt cei pe care Eco (1964) i‑a definit ca “apocaliptici”: ei consideră că noile 
tehnologii sunt negative în sine, astfel încât se concentrează pe riscurile la care tinerii 
– văzuţi ca fiind vulnerabili şi pasivi – sunt expuşi. Un exemplu al acestei prime per‑
spective se găseşte în volumul clasic al lui Neil Postman (1983) Dispariţia copilăriei, în 
care autorul vede televiziunea ca un mediu fundamental iraţional, cu un impact negativ 
asupra celor mai tineri. Ieri televizorul, astăzi jocurile video: conform tehnofobilor, aces‑
tea sunt responsabile pentru transmiterea comportamentului violent şi sunt modele 
de comportament social negativ şi nedorit, adoptat de către copii ca o formă de imita‑
ţie. Calculatoarele, Internetul şi noile reţele sociale duc la desocializare, la distrugerea 
relaţiilor umane normale şi armoniei familiale. Reprezentarea conţinutului inadecvat 
scapă chiar şi mai mult de sub control, deoarece filtrele de pe Internet sunt extrem de 
restrictive. Din acest punct de vedere, Internetul duce procesul de “descoperire” a lumii 
adulţilor început de televiziune la un pas superior şi, implicit, la consecinţe extreme. 

Pe de altă parte, sunt aşa‑zişii “integraţi” (Eco, 1964): ei atribuie tehnologiilor 
mass‑media un rol pozitiv în mod inerent şi astfel accentul este mutat spre întârzierea 
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factorilor educaţionali în a ţine pasul cu schimbările şi în a se adapta la noile cerinţe ale 
erei digitale. Tinerii sunt consideraţi pionierii noilor limbaje media. Apar noi mitologii, 
susţinute de o viziune optimistă asupra noilor tehnologii şi a potenţialului acestora în 
domeniul educativ (Buckingham, 2007). Astăzi, printre tehno‑entuziaşti regăsim autori 
precum Marc Prensky (2001 şi 2009) şi Don Tapscott (1998 şi 2009), care susţin două 
argumente principale. În primul rând, ei consideră că noile generaţii sunt dotate cu 
noi abilităţi cognitive, dezvoltate în urma utilizării intensive a tehnologiilor media. În 
al doilea rând, ei consideră că această transformare radicală a stilurilor cognitive şi a 
practicilor sociale ale noilor generaţii, produc un decalaj substanţial între tineri şi fac‑
torii educaţionali, iar aceştia din urmă trebuie să schimbe radical abordarea pentru a 
răspunde noilor stiluri cognitive şi pentru a satisface noi necesităţi.

Perspectiva din care acest ghid abordează lucrurile, se situează dincolo de aceste 
două viziuni opuse. În conformitate cu evoluţiile recente din domeniul educaţiei me‑
dia, orientate mai degrabă spre emancipare decât spre protecţie (Hobbs, 2010; Parola şi 
Ranieri, 2010), se recomandă abordarea Internetului, luând în considerare atât riscurile 
sale, precum şi oportunităţile, cu scopul de a identifica un spaţiu de intervenţie pentru 
o mediere educativă plină de provocări, dar indispensabilă pentru o utilizare raţională, 
critică şi creativă a Internetului. Din acest punct de vedere, acest ghid identifică anu‑
mite domenii importante de intervenţie şi propune cinci capitole structurate pe mai 
multe activităţi ce conţin o serie de resurse pe care profesorul le poate utiliza în clasă 
cu elevii. 
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CONCEPTE CHEIE

Când punem în discuţie riscurile şi oportunităţile Internetului şi noilor medii digita‑
le avem de‑a face cu mai multe aspecte. Pentru mai multă claritate, ne propunem să le 
împărţim în cinci concepte cheie, pornind de la studiul lui James et al. (2009), efectuat 
în cadrul proiectului GoodPlay: participarea, identitatea, credibilitatea, confidenţia-
litatea, paternitatea şi  proprietatea.

Pentru fiecare dintre aceste teme se vor lua în calcul atât aspectele pozitive cât şi 
negative. Să le analizăm mai pe larg.

Participarea                                                                               

Când vorbim despre participare, vorbim despre rolurile pe care o persoană şi le 
poate asuma într‑o anumită comunitate sau, în general, în societate şi despre responsa‑
bilitatea pe care acest lucru o implică (James et al., 2009). Presupune diferite forme, de 
la participarea pe un forum până la crearea de conţinut wiki, de la schimbul de resurse 
utile până la utilizarea de informaţii în fiecare domeniu al vieţii – educaţie, politică, 
economie, societate. Într‑adevăr, datorită participării pot fi obţinute beneficii la nivel 
individual (dezvoltarea competenţelor, emanciparea, expunerea diferitelor puncte 
de vedere), la nivelul comunităţilor (bogăţia punctelor de vedere diferite şi schimbul 
de informaţii) şi la nivel social (implicare civică şi participare democratică). Potrivit lui 
Jenkins (2010), care vorbeşte despre tehnologiile digitale şi despre “culturile partici‑
pative”, participarea la proiecte care implică colaborarea în vederea colectării de in‑
formaţii, le poate oferi tinerilor oportunitatea de a dezvolta noi abilitaţi în exercitarea 
drepturilor de cetăţeni şi chiar în viaţa profesională. Spre exemplu, postarea online a 
unei lucrări în desfăşurare printr‑un wiki realizat de către clasă, poate contribui la dez‑
voltarea capacităţilor critice şi poate încuraja adoptarea de roluri specifice care să per‑
mită creşterea conştientizării cu privire la responsabilităţile care derivă din acestea. Ca 
instrument de comunicare, Internetul poate oferi tinerilor oportunităţi să‑şi asume ro‑
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luri participative cu implicaţii pozitive asupra dezvoltării capacităţilor lor (emancipare): 
un adolescent poate crea şi modera un grup de discuţii despre un film, poate contribui 
la crearea netichetei unui grup sau îşi poate ajuta colegii de şcoală care întâmpină difi‑
cultăţi tehnice. În plus, posibilităţile de participare oferite de Internet pot sprijini tinerii 
în acţiuni politice şi sociale (Bennett, 2007) promovând noi modalităţi de angajament 
civic (Pettingill, 2007).

Însă există şi unele riscuri. Ele provin în principal din posibilitatea de a acţiona sau 
de a fi victimă a unui comportament agresiv. Condiţia de anonimat asigurată pe Inter‑
net, poate de fapt să ducă la deresponsabilizare (Reid, 1995), fenomen tradus printr‑un 
limbaj instigator la ură (hate language), trolling*, cyber‑bullying*. Spre exemplu, prin‑
tre comportamentele neadecvate şi dăunătoare, putem enumera de la flaming (adică 
trimiterea de mesaje violente şi vulgare prin e‑mail, chat sau reţele sociale), până la 
publicarea de clipuri video pe YouTube în care sunt înfăţişate acţiuni violente ale unor 
copii asupra altor copii.

Este apoi necesară educarea adolescenţilor în vederea adoptării unui comporta‑
ment comunicaţional responsabil care să presupună respect faţă de sine şi faţă de cei‑
lalţi.

Credibilitatea                                                                                     

Dezvoltarea tehnologiilor digitale a oferit posibilitatea accesului la o mare varieta‑
te de surse de informaţii şi participării la schimburi de experienţă motivante din punct 
de vedere intelectual. Acesta constituie cu certitudine unul dintre principalele beneficii 
ale mediului digital. În acelaşi timp apar însă şi noi probleme legate în particular de cre‑
dibilitatea şi veridicitatea surselor de informaţii. De fapt, oricine poate publica pe Inter‑
net orice fel de conţinut sau informaţie. Controalele calitative preventive care să ofere 
o garanţie asupra veridicităţii informaţiei lipsesc, la fel şi standardele comune asupra 
publicării online a informaţiilor care pot fi cu uşurinţă schimbate, modificate şi plagiate.

Pe lângă acestea, convergenţa informaţiei şi canalelor media poate influenţa dis‑
cernământul oamenilor în legătură cu credibilitatea, derutând utilizatorul la diferite ni‑
vele: spre exemplu, să ne gândim la “efectul de nivelare” (Burbules, 1998), care înseam‑
nă de fapt aplatizarea valorii informaţiilor, cauzată de motoarele de căutare ce prezintă 
rezultatele interogării pe aceeaşi pagină, alăturând site‑uri comerciale şi non‑comercia‑
le, site‑uri instituţionale şi private. Există, de asemenea, site‑uri care răspândesc în mod 
intenţionat informaţii false, incorecte, înşelătoare, de multe ori din motive ideologice 
sau comerciale (Mintz, 2002). Privitor la acest lucru, amintim de Înşelătoria online, un 
fenomen care poate produce consecinţe grave pentru sănătate, în cazul în care infor‑
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maţiile se referă, spre exemplu, la utilizarea unor medicamente, cu scopul de a face 
publicitate unui anumit produs.

Tinerii, fiind «mari consumatori» de informaţie digitală, sunt cei mai expuşi conse‑
cinţelor negative ale incertitudinii informaţiei pe Internet, atât din cauză că percepţia 
lor asupra riscului poate fi mai scăzută decât în cazul adulţilor, dar şi pentru că sunt mai 
puţin maturi din punct de vedere cognitiv şi emoţional. 

Acest aspect necesită acţiuni educative puternic orientate spre dezvoltarea gân‑
dirii critice.

Identitatea                                                                                           

Adolescenţa este o fază deosebit de delicată a vieţii mai ales în ceea ce priveşte 
tema identităţii. Este perioada în care subiectul, care tocmai a ieşit din copilărie, înce‑
pe să autoanalizeze şi să‑şi definească personalitatea. Internetul poate oferi tinerilor 
noi oportunităţi de a‑şi experimenta propria subiectivitate, noi ocazii de a‑şi explora 
identitatea personală, de a se auto‑exprima şi de a se cunoaşte (Turkle, 1997). De fapt, 
posibilitatea de a vorbi despre ei înşişi în condiţii de anonimat (chiar şi parţial) transfor‑
mă mediile online în spaţii narative «fără riscuri», unde‑şi pot explora propria identitate, 
îşi pot rezolva problemele personale sau pot chiar «acţiona» asupra conflictelor nere‑
zolvate (Bradley, 2005). Jocurile virtuale suportate de mediile 3D, precum Second Life, 
permit experimentarea de noi comportamente, şi, prin urmare, încurajează reflecţia 
asupra diferenţei dintre eul real şi eul ideal, privind lucrurile şi din perspectiva altcuiva.

În acelaşi timp, pot apărea şi unele riscuri (a se vedea, spre exemplu, Buckingham, 
2008, şi cea mai recentă lucrare a lui Turkle, 2011). În relaţiile cu alte persoane, jocul 
identităţii poate aluneca cu uşurinţă spre înşelăciune sau poate îndemna la adoptarea 
de identităţi periculoase: spre exemplu, o persoană poate publica pe site‑ul propriu 
lucrări ale altora şi poate pretinde că‑i aparţin sau poate poza într‑un profesionist în 
cadrul unei comunităţi (James et al., 2008). Mai multe pericole pentru sine şi, indirect, 
pentru alţii, mai pot deriva şi din faptul că multitudinea identităţilor  asumate online 
poate duce la fragmentare, auto‑reflecţia poate duce la forme de narcisism şi egocen‑
trism, atenţia faţă de feedback‑ul pozitiv al persoanelor cu care acestea sunt conectate 
poate duce la dependenţă faţă de opinia altora.

Din acest motiv, la fel ca în cazul conceptului credibilităţii, este important să spriji‑
nim noile generaţii în cunoaşterea mediului digital, încercând să promovăm dezvolta‑
rea armonioasă a personalităţii lor.
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Confidenţialitatea                                                                                           

Noile tehnologii de comunicare, de la bloguri la wiki‑uri şi reţele sociale, permit 
distribuirea de informaţii cu caracter personal şi acest lucru ridică probleme noi şi ur‑
gente, legate de confidenţialitate, de securitate şi de sensibilitatea datelor (James et al., 
2008): Ce implică managementul online de gestionare a informaţiilor personale? Cât de 
multe informaţii cu caracter personal este rezonabil să fie distribuite în spaţiul public 
al Internetului? Iau tinerii măsuri adecvate pentru a‑şi proteja identitatea atunci când 
postează online informaţii despre experienţele lor? Sunt aceste măsuri suficiente? Când 
o persoană citeşte în mod neintenţionat informaţiile publice, postate de un adolescent 
pe blog‑ul propriu sau pe pagina de Facebook, cine greşeşte? Cititorul curios sau ado‑
lescentul neatent? Care pot fi consecinţele pe termen lung?

În ciuda riscurilor, o mulţime de tineri distribuie cu uşurinţă informaţii cu caracter 
personal, fără măsuri speciale de siguranţă, pe site‑uri web şi pe reţele sociale accesibi‑
le unui public larg, cum ar fi LiveJournal sau Facebook.

Pe lângă problema expunerii datelor sensibile cu caracter personal, apare şi pro‑
blema identificării informaţiilor personale în scopuri comerciale. De fapt, strategiile de 
marketing online se bazează pe posibilitatea de a cunoaşte şi stabili un profil exact al 
utilizatorului prin urmărirea acţiunilor sale şi folosesc utilizatorii pentru a genera şi pro‑
mova conţinut publicitar (Fielder et al., 2007; DCSF, 2009).

Pentru o utilizare raţională şi în condiţii de siguranţă a noilor canale media, în spe‑
cial a Internetului, este necesar să ajutăm oamenii să gestioneze informaţiile distribuite 
electronic, într‑un mod selectiv şi adecvat.

Paternitatea şi proprietatea                                                                                   

Instrumentele pentru publicarea şi schimbul online devin din ce în ce mai simple 
şi uşor de utilizat. De la bloguri la wiki‑uri, de la podcasting* la YouTube, utilizatorul 
are din ce în ce mai multe posibilităţi să creeze conţinut, chiar şi în cooperare cu alte 
persoane. Web 2.0* promovează participarea la activităţi de “co‑creaţie” (Jenkins et al., 
2006), care permit trecerea de la o utilizare pasivă, la producţia proactivă a conţinutu‑
lui multimedia, cum ar fi muzică, video şi audio (Floridi şi Sanders, 2005 ). În acest caz, 
utilizatorii de Internet ai generaţiei recente sunt numiţi prosumatori, adică în acelaşi 
timp producători şi consumatori. La nivel conceptual, modalitatea de lucru diferită a 
dispozitivului tehnic‑comunicaţional contribuie la demistificarea conceptelor de autor 
şi de proprietate intelectuală, îndemnând utilizatorul să se auto‑perceapă ca probabil 
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autor‑protagonist al unui proiect colectiv de o mai mare anvergură. Apar noi forme 
ale dreptului de autor (cum ar fi licenţa Creative Commons), inspirate de principiile de 
schimb şi de transparenţă ale mişcării Open Source (Stallman, 2003; Himanen, 2001). 

Însă apar insă şi noi probleme. Noile medii digitale permit cu uşurinţă crearea, ma‑
nipularea, publicarea şi partajarea de conţinut online (O’Reilly, 2005). Activităţi, cum ar 
fi «copy‑paste» sunt practicate în fiecare zi de mii de tineri fără nicio intervenţie crea‑
toare. În plus, practici cum sunt partajarea şi descărcarea de fişiere ilegale, dau naştere 
unor noi probleme ce nu pot fi rezolvate decât prin măsuri educative adecvate. 
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CUM FOLOSIM  
ACEST GHID

Acest ghid include cinci unităţi dedicate problemelor cheie explicate mai sus. Fie‑
care capitol conţine: o parte introductivă, în care sunt explicate obiectivele, motivaţiile, 
structura şi cerinţele; trei activităţi structurate, pe care profesorii pot alege să le des‑
făşoare parţial sau integral; o secţiune dedicată jocului online “Big Brain” şi, în final, o 
secţiune dedicată aprecierii şi evaluării.

Activităţile conţin de regulă următoarele elemente:

A. Descrierea obiectivelor;

B. Discutarea în detaliu a unui cuvânt /concept cheie;

C. Instrucţiuni pentru profesor;

D. O secţiune numită “Materiale”, ce include instrumente, tabele, exemple de 
contexte ce pot fi utilizate direct de către elevi în vederea îndeplinirii activităţii.

Fiecare capitol se încheie cu o secţiune numită “Învăţaţi să vă jucaţi – Jucaţi‑vă în‑
văţând”, unde este propusă o aceasta finală bazată pe jocul online “Big Brain”. Spre de‑
osebire de celelalte activităţi, acesta este gândită pentru a fi îndeplinită direct de către 
elevi, chiar dacă este însoţită de o scurtă introducere făcută de profesor.

Luând în considerare natura temelor tratate, secţiunile de apreciere şi evaluare ofe‑
ră în principal unelte ce urmăresc să stimuleze auto‑evaluarea elevilor, având ca scop 
construirea unui portofoliu individual ce conţine atât reflecţiile structurate ale elevului 
cât şi  observaţiile şi feedbackul profesorului.

Acest ghid este însoţit de un DVD ce conţine 5 piese de teatru, realizate de către cei 
patru parteneri ai proiectului VSAV, pe baza unui scenariu comun. Reprezentaţiile, dis‑
ponibile în limbile naţionale şi subtitrate în limba engleză, asigură un punct de pornire 
pentru profesori, abordând problematica noilor tehnologii prin utilizarea de metafore 
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şi interpretări inovative ale tradiţiilor clasice. Recomandăm vizionarea spectacolului 
împreună cu elevii şi utilizarea acestuia ca element de tranziţie între cele 5 capitole 
propuse, urmat de activităţi educative adiţionale alese de către profesori, cum ar fi: 
„Cercul”, cu profesorul sau pe grupe; „Tema”, centrată pe o problemă specifică, ce poate 
fi efectuată în clasă sau acasă, „Interpretarea de roluri”, activitate inspirată de una sau 
mai multe părţi din spectacol.
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CUM DOCUMENTĂM  
ACTIVITĂŢILE

O bună documentare a activităţilor educaţionale constituie un element esenţial în 
dezvoltarea profesională şi îmbunătăţirea practicilor pedagogice. Documentarea oferă 
posibilitatea de a privi cu detaşare experienţele proprii şi de a împărtăşi cu colegii sau 
specialiştii rezultatele activităţii. Formularul următor poate fi folosit de către profesor 
pentru a aprecia procesul de predare/învăţare şi pentru a efectua o ultimă evaluare 
sintetică. Poate fi folosit fie pentru a documenta unitatea ca întreg sau pentru activi‑
tăţi separate. Este de dorit să fie ataşate documente cum ar fi fotografii, clipuri video, 
realizări ale elevilor sau orice alt tip de document care arată ce s‑a petrecut pe durata 
activităţilor. 
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FORMULAR DE DOCUMENTARE
NUMELE PROFESORULUI Specificaţi

NUMELE ŞCOLII ŞI AL 
ORAŞULUI Specificaţi

DATA ŞI ORA Specificaţi
VÂRSTA ELEVILOR Specificaţi

NUMĂRUL ELEVILOR  Specificaţi

ACTIVITĂŢI DE  
PREDARE/ÎNVĂŢARE 

Descrieţi principalele activităţi de predare/învăţare în timpul diverselor 
etape ale unităţii (pre-activitate/ activitate/ post-activitate).
În ce măsură au reflectat planul iniţial? 

SITUAŢIE DE ÎNVĂŢARE Descrieţi cele mai relevante episoade referitoare la obiectivele de învăţare 
ale unităţii. De ce sunt relevante?

ATINGEREA  
SCOPURILOR

Consideraţi că scopurile capitolului au fost atinse? Dacă da, în ce măsură? 
Dacă nu sau doar în anumite privinţe, de ce?

PARTICIPAREA ELEVILOR 

Au arătat elevii vreun interes faţă de problematica media? Dacă da, în ce 
măsură?
Au participat elevii la activităţi? Specificaţi dacă participarea elevilor a fost 
ridicată, scăzută sau normală.
Dacă este posibil, descrieţi un episod semnificativ în legătură cu partici-
parea elevilor, din care să rezulte interesul lor faţă de chestiunile dezbătute 
în timpul activităţii.

MANAGEMENTUL 
CLASEI 

Descrieţi elementele pozitive şi negative ale managementului clasei,  
regulile, secvenţele, procedurile, ritmul activităţilor, momentele de 
tranziţie. Puteţi da câteva exemple, punând accent pe rolul jucat de media?

PRINCIPALELE  
MOMENTE CRITICE Descrieţi momentele critice ale activităţilor. Cum s-a trecut peste ele?

PĂREREA GENERALĂ ŞI 
“LECŢIA ÎNVĂŢATĂ”

Descrieţi impresiile generale lăsate de această experienţă. Ce lecţie aţi 
învăţat?

SUGESTIILE  
PROFESORULUII Aveţi sugestii despre cum poate fi îmbunătăţită activitatea?

ALTELE Faceţi alte observaţii în cazul în care consideraţi de cuviinţă.
ATAŞAMENTE Fotografii, video, website etc.
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CAPITOLUL 1: 

PARTICIPAREA

1.1  OBIECTIVE

Capacitatea de a participa într‑un mod constructiv şi raţional la comunităţile online 
şi reţelele virtuale este o premisă fundamentală a participării într‑un mod activ la ceea 
ce se cheamă “societatea informaţională”. Răspândirea noilor canale media şi a instru‑
mentelor  web 2.0*, permite dezvoltarea unor noi oportunităţi de participare civică şi 
socială (e‑implicare*, e‑includere*), care necesită aptitudini socio‑relaţionale şi comuni‑
caţionale adecvate. Cum ne comportăm în aceste comunităţi? Ce reguli sunt urmate? 
Ce reguli respectă şi ce responsabilităţi au participanţii la activitate?

În acelaşi timp, majoritatea populaţiei lumii este în continuare exclusă de la posibi‑
litatea de a lua parte la circuitele digitale şi de a se bucura de avantajele lor (e‑exclude‑
re*). Care sunt ţările şi grupurile sociale avute în vedere? Ce consecinţe are excluderea 
din mediul digital asupra oamenilor?

Acest capitol are dublul scop de a promova conştientizarea de către elevi a proble‑
mei decalajului digital şi a consecinţelor aferente şi de a promova un comportament 
adecvat în interacţiunile cu ceilalţi, în special în contextul comunicării digitale.

Pe scurt, capitolul încurajează elevii să‑şi dezvolte următoarele cunoştinţe şi com‑
petenţe/abilităţi:

•	 Înţelegerea conceptului de decalaj digital 

•	 Înţelegerea conceptului de comunitate online/offline 

•	 Abilităţi socio‑relaţionale şi de comunicare 

•	 Abilităţi de tranzacţionare şi dezbatere

•	 Abilităţi de analiză, evaluare şi de sintetizare



019

STRUCTURĂ, CERINŢE PRELIMINARE ŞI ECHIPAMENT
Acest capitol este structurat pe trei activităţi, prima fiind dedicată conceptelor de 

e‑includere/e‑excludere; a doua, analizei interacţiunilor comunicaţionale online şi sta‑
bilirii regulilor (netichetă); a treia, construcţiei în colaborare a unui ziar participativ. Îm‑
preună, aceste trei activităţi încearcă să acopere faţete diferite ale conceptului de parti‑
cipare online, concentrându‑se atât pe implicaţiile problematice cât şi pe oportunităţi.

Profesorul poate decide să desfăşoare una, două sau toate cele trei activităţi. Pri‑
mele două activităţi necesită aproximativ una sau două ore de curs. Cea de‑a treia este 
mai elaborată şi necesită cel puţin trei ore de curs.

Se presupune că elevii ştiu să folosească browsere, motoare de căutare şi proce‑
soare de text.

Sunt necesare cel puţin un calculator la fiecare doi elevi şi conexiune la Internet. O 
tablă multimedia interactivă poate facilita activităţile de reflecţie asupra surselor online 
care reprezintă tema activităţilor.

CAPITOLUL PE SCURT                                                                                               

TITLU: PARTICIPAREA

Scurtă 
descriere

Capitolul sugerează trei activităţi ce au ca scop dezvoltarea cunoştinţelor despre 
implicaţiile etice/ sociale ale dezvoltării Internetului şi capacităţii de a participa 
activ şi responsabil în partajarea şi crearea activităţilor online.

Cuvinte cheie
Participarea, comunitatea online, blog, forum, comunicare prin intermediul calcula-
torului, netichetă, decalaj digital, e-includere/ e-excludere.

Grup ţintă Elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani

Durată

Durata totală: 17 ore
Activitatea A: “All Inside!” : aproximativ 4 ore
Activitatea B: “Stabilirea unei netichete”: aproximativ 4 ore
Activitatea C: “Wikiziarul”: temă şi 30 de minute discuţie în clasă.
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”
Evaluare: 30 min.

Cerinţe 
preliminare

Elevii trebuie să ştie să folosească un browser şi un  software de prezentări multi-
media.
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Structura 
activităţilor

Activitatea A: “ All Inside!”: perechi de elevi
Activitatea B: “Stabilirea unei netichete”: grupuri
Activitatea C: “ Wikiziarul”: grupuri
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”: individual.
Evaluare: individual.

Materiale şi 
instrumente

Cel puţin un calculator la fiecare 2 elevi; conexiune la Internet; tablă; hârtie şi 
creion.

Software

Activitatea A: “ All Inside!”: software pentru a concepe o cronologie (spre exemplu 
Whenintime: http://whenintime.com sau Dipity: http://www.dipity.com) şi 
un software pentru prezentări multimedia (Powerpoint). 
Activitatea B: “Stabilirea unei netichete”: nu necesită un software special.
Activitatea C: “Wikiziarul”: software pentru realizarea unui wiki (spre exemplu 
MediaWiki: www.mediawiki.org sau Wikispaces: www.wikispaces.com sau 
PBworks: pbworks.com) sau blog (de exemplu Blogger: www.blogger.com 
sau WordPress: wordpress.org)
“Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”: jocul online “Big Brain”.

1.2  ACTIVITĂŢI                                                                             

Activitatea A 
ALL INSIDE!

OBIECTIV                                                                                                                                        

Scopul acestei activităţi este de a îi îndemna pe elevi să se gândească la consecințele 
etice şi sociale ale aşa‑numitului decalaj digital*. Elevilor li se cere să creeze o cronolo‑
gie comparativă a dezvoltării Tehnologiilor Informaționale şi de Comunicare (TIC) înce‑
pând cu anii ‘70, având în vedere situaţia la nivel mondial şi în alte două ţări (cea proprie 
şi una dintre naţiunile aflate în curs de dezvoltare). La finalul activităţii, elevii trebuie 
să‑şi prezinte lucrările în clasă şi să se gândească la posibilele consecinţe ale decalajelor 
observate.

DECALAJUL DIGITAL

În general, decalajul digital se referă la prăpastia care există între cei care au şi cei 
care nu au acces la tehnologie. 
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Remarcăm trei semnificaţii principale ale conceptului  de “decalaj digital”:

•	 Decalajul digital ca decalaj tehnologic: este abordarea ce a caracterizat primele 
studii asupra acestei probleme; în acest caz, accentul cade pe echipamentul teh‑
nologic şi decalajul digital este interpretat ca un tip de excludere a celor care nu 
au încă acces la TIC;

•	 Decalajul digital ca decalaj tehnologic şi social: este o perspectivă mai limpede, 
care mută atenţia de la simplul acces la mediile digitale până la utilizările reale. 
Din acest punct de vedere, decalajul digital apare ca o consecinţă a inegalităţilor 
trecute şi se referă la separarea dintre cei care folosesc şi cei care nu folosesc TIC;

•	 Decalajul digital ca discrepanţă în ceea ce priveşte accesul la conţinut: a treia 
perspectivă evidenţiază conţinutul (cunoaşterea şi informaţia) şi serviciile la 
care TIC permite accesul şi utilizarea. Independent de tehnologii, aici contează 
de fapt divizarea celor care au şi celor care nu au acces la aceste conţinuturi şi 
servicii. 

O definiţie care include şi rezumă aceste elemente diferite este sugerată de către 
OECD, conform căreia decalajul digital indică “decalajul dintre oameni, organi‑
zaţii, companii, zone geografice de nivele socio‑economice diferite în raport cu 
oportunităţile accesului la TIC şi la utilizarea Internetului pentru o gamă largă de 
activităţi. Decalajul digital indică multe diferenţe între ţări, dar şi în interiorul ţă‑
rilor. Posibilitatea oamenilor şi companiilor de a profita într‑un mod semnificativ 
de pe urma Internetului se schimbă printre ţările care fac parte şi cele care nu fac 
parte din zona OECD (OECD, 2001).

Rezumând, conceptul de decalaj digital se aplică la nivel universal, se referă la 
multe dimensiuni geografice (internaționale şi intra‑naționale), include două pro‑
bleme diferite, accesul şi utilizarea TIC şi este un fenomen influenţat de accesul la 
dispozitive de telecomunicaţie şi infrastructură.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                            

1. Pre‑activitate 

 La începutul activităţii, profesorul deschide o dezbatere în clasă despre proprieta‑
te şi utilizarea tehnologiilor de către elevi, punând întrebări de genul:

•	 Folosiţi calculatorul şi Internetul în timpul liber? Când aţi început să le folosiţi?

•	 Folosiţi telefonul mobil sau alte tehnologii în timpul liber? Când aţi început să 
le folosiţi?
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•	 Vă amintiţi vreun episod despre utilizarea tehnologiilor care a fost important 
pentru experienţa voastră personală?

În timp ce pune aceste întrebări, profesorul trebuie să acorde mare atenţie posi‑
bilelor diferenţe dintre elevi: unii dintre ei pot fi mai înstăriţi şi acest lucru poate crea 
disconfort în interiorul grupului.

2. Activitate

După un scurt sondaj istorico‑autobiografic asupra utilizării tehnologiilor, elevilor li 
se cere să creeze o cronologie despre dezvoltarea TIC începând cu anii ‘70. Sunt îndem‑
naţi, în special, să evidenţieze cele mai importante inovaţii la nivel global şi naţional, 
pentru a le putea compara. Pe lângă luarea în considerare a contextului internaţional, 
vor trebui să ia în considerare dezvoltarea şi răspândirea TIC în ţările proprii şi într‑una 
dintre ţările aflate în curs de dezvoltare.

Profesorul prezintă activitatea, arătând câteva exemple de cronologie (vezi Anexa 
1), şi indică câteva site‑uri web ce pot fi consultate în vederea informării în legătură cu 
trecutul şi istoria recentă a TIC în lume. Din punct de vedere al aspectelor istorice sunt 
sugerate următoarele site‑uri:

Wikipedia,

istoria radioului:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Radio

televiziunea: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_televiziunii

istoria informaticii: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_informaticii

Internet: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet

istoria telefonului mobil: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_telefonului_mobil

istoria comunicării:     

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication

Profesorii pot sugera, desigur, şi alte site‑uri, dacă se consideră de cuviinţă. Pot 
indica şi alte surse, cum ar fi enciclopedii tipărite, manuale, reviste etc.

În ceea ce priveşte informaţiile despre răspândirea TIC în lume, cea mai importan‑
tă şi actualizată sursă este site‑ul International Telecommunication Union (ITU): http://
www.itu.int/en/Pages/default.aspx.
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Cronologiile pot fi realizate pe hârtie sau cu ajutorul unui soft pentru prezentări 
(Powerpoint).

Odată realizată cronologia, vor trebui să analizeze şi să compare nivelele diferite 
de răspândire, atât din punct de vedere geografic, cât şi istoric şi să includă observaţiile 
finale într‑un document final.

3. Post‑activitate

La sfârşitul activităţii, fiecare pereche de elevi prezintă rezultatele obţinute.

Profesorul notează pe tablă cele mai importante informaţii rezultate din prezentări.

La sfârşitul prezentărilor, profesorul îi îndeamnă pe elevi să se gândească la conse‑
cinţele decalajelor, cu întrebări de tip Ce‑ar fi dacă:

•	 Ce s‑ar fi întâmplat în ţara noastră dacă…?

•	 Ce s‑ar fi întâmplat în familia voastră dacă…?

•	 Ce s‑ar fi întâmplat în viaţa voastră dacă…?

Profesorul încheie activităţile scoţând în evidenţă faptul că decalajul digital poate 
crea noi tipuri de excludere cu un impact negativ asupra participării cetăţenilor la soci‑
etatea informaţională.

MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Exemple de cronologii

O cronologie este, pur şi simplu, o “linie a timpului” prin intermediul căreia un grup 
de evenimente se prezintă în ordine cronologică. Poate fi realizată în mai multe feluri, 
folosind doar hârtie şi creion, un soft obişnuit pentru prezentări multimedia sau unul 
mai elaborat, conceput pentru cronologii interactive şi multimedia.

Acesta este un exemplu de cronologie realizată cu un software simplu pentru pre‑
zentări multimedia; prezintă două evenimente din istoria TIC, comparând situaţia inter‑
naţională cu cea din alte două ţări. 
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În lume

În Italia

În Egipt

În următorul exemplu avem o cronologie interactivă realizată cu o aplicaţie gratuită 
online. Acest software permite crearea, vizualizarea, explorarea, partajarea şi colabora‑
rea în vederea realizării de cronologii interactive. Pe lângă aspectele legate de interacti‑
vitate şi multimedia, este interesant de observat cum funcţionează o comunitate de uti‑
lizatori care colaborează pentru realizarea de cronologii. URL: http://whenintime.com 

Fonte: http://whenintime.com/tl/rhodenk/Multimedia_2bHistory_2bTimeline/
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Puteţi folosi, de asemenea, Dipity: http://www.dipity.com/ 

Activitatea B  
DEFINIREA UNEI NETICHETE

OBIECTIV                                                                                                                                            

Scopul acestei activităţi este să‑i ajute pe elevi să se gândească la aspectele pro‑
blematice ale Comunicării mediate de calculator (flaming*, spamming*, lurking* etc.) şi 
la responsabilităţile pe care le are o persoană faţă de alta şi faţă de comunitatea căreia 
persoana îi aparţine, atunci când comunică online. Pentru început, elevii vor trebui să 
analizeze şi să evalueze câteva situaţii problematice tipice şi să creeze o netichetă, adică 
un set de reguli pentru o mai bună interacţiune online.

COMUNICAREA MEDIATĂ DE CALCULATOR (CMC)

Această expresie se referă la toate formele de comunicare ce au loc prin interme‑
diul calculatoarelor. În acelaşi timp, readuce în atenţie un domeniu specific de 
studiu întemeiat în anii ’80 şi ’90, ce a reunit mulţi cercetători din domenii disci‑
plinare diverse, în studiul formelor comunicării mediate.

Care sunt principalele caracteristici ale CMC şi care este diferenţa dintre CMC şi 
comunicarea “face‑to‑face”? Putem sugera următorii factori caracteristici:

•	 Absenţa de graniţe spaţio‑temporale cu posibilitatea de comunicare 
sincronă şi asincronă;

•	 Posibilitatea stabilirii de interacţiuni multidirecţionale: de la unu la 
unu (de exemplu prin e‑mail), de la unu la mai mulţi (de exemplu vi‑
deo‑streaming), de la mai mulţi la mai mulţi (de exemplu pe forumuri), 
care pregătesc calea spre formarea de comunităţi de lucru online;
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•	 Text şi multimedia: în ziua de astăzi, la nivel semiotic, comunicarea 
scrisă rămâne forma prevalentă, chiar dacă se îndreaptă progresiv 
spre includerea de elemente multimedia (spre exemplu podcasting, 
video‑blogging etc.);

•	 Absenţa elementelor non‑verbale: din cauza absenţei prezenţei fizice, 
CMC duce lipsă de elemente para‑ şi extra‑lingvistice, proxemice sau 
kinezice;

•	 CMC apare în raporturi socio‑relaţionale incerte;
•	 Sentimentul apartenenţei: apare un nou tip de apartenenţă, ce nu 

mai ţine de prezenţa fizică sau teritorialitate, ci de împărtăşirea unor 
interese şi scopuri comune. 

Printre efectele nedorite ale CMC, datorită posibilităţii de a interacţiona în condi‑
ţii de anonimitate, putem enumera următoarele:

•	 flaming: trimiterea de mesaje jignitoare;
•	 spamming: trimiterea de mesaje nedorite;
•	 lurking: se referă la obiceiul celor care, spre exemplu, se înscriu pe un 

forum, dar nu participă la discuţii decât rareori sau niciodată, prefe‑
rând să citească mesajele celorlalţi.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1. Pre‑activitate 

Pentru început, profesorul prezintă activitatea sugerând elevilor trei scenarii carac‑
terizate de  schimburi şi interacţiuni comunicaţionale problematice. Elevii vor trebui să 
le analizeze şi să le evalueze, explicându‑le.

Lucrul se desfăşoară pe perechi şi durează o jumătate de oră. Fiecare pereche de 
elevi va primi atât cele trei scenarii cât şi un tabel de evaluare şi analiză (Apendice 1).

La final, elevii vor arăta clasei ce au lucrat şi profesorul îi va îndemna să se gândeas‑
că, punând întrebări de genul:

•	 De ce crezi că x s‑a comportat corespunzător?

•	 De ce crezi că x s‑a comportat necorespunzător?

•	 Tu ce‑ai fi făcut dacă ai fi fost în locul lui x?

•	 Cum pot fi rezolvate situaţiile de acest gen?

2. Activitate

După ce se familiarizează cu problemele tipice care apar în timpul comunicării 
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online, elevilor li se cere să definească o Netichetă*, adică un set de reguli ce 
stau la baza unei comunicări raţionale şi responsabile. Profesorul prezintă un 
exemplu de la care se poate porni, sub forma unui mesaj trimis de un modera‑
tor pe un forum (Apendice 2).

Elevii sunt împărţiţi pe grupe de câte 4‑5 membri şi au la dispoziţie aproximativ 
40 de minute.

Este important ca discuţia asupra regulilor să fie reglementată de un modera‑
tor. Din acest motiv sunt sugerate următoarele roluri:

MODERATOR: o persoană care moderează dezbaterea şi stabileşte ordinea 
vorbitorilor; restabileşte liniştea; încearcă să menţină egalitatea, invitându‑i 
să vorbească pe cei mai timizi şi temperându‑i pe cei mai vorbăreţi; rezumă 
discuţiile;

RAPORTOR: notează tot ceea ce se discută în timpul dezbaterii;

UN OBSERVATOR: face observaţii critice, evidenţiază probleme sau aspecte 
care nu au fost luate în discuţie, dar care merită mai multă atenţie; evidenţiază 
clişee.

3. Post‑activitate

La sfârşitul activităţii, fiecare grup prezintă rezultatele obţinute în faţa clasei.

Profesorul scrie pe tablă regulile care rezultă din prezentări şi sugerează o sinteză.

Activitatea se încheie cu o reflecţie asupra diferenţelor dintre interacţiunile  
face‑to‑face şi cele online. Profesorul le cere elevilor să se gândească la regulile diferite 
ce se aplică în cazul interacţiunilor online şi interacţiunilor face‑to‑face. Se realizează 
apoi un poster cu sinteza discuţiilor.

MATERIALE                                                                                                                              

Apendice 1 – Scenarii

Comunicarea online poate fi mai puţin banală decât pare. Pot apărea cu uşurinţă 
situaţii problematice cum ar fi cele exemplificate în următoarele scenarii. Citiţi‑le şi ana‑
lizaţi‑le, apoi, folosind tabelul de evaluare pus la dispoziţie, identificaţi comportamen‑
tele corespunzătoare şi necorespunzătoare, motivându‑vă alegerea.
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Scenariul 1 – IERI AM FOST LA CUMPĂRĂTURI!

Blogul lui Carmen
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Scenariul 2 – CE PLIMBARE FRUMOASĂ!

Scenariul 3  - PROGRAMAREA, CE PASIUNE!
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TABEL DE EVALUARE
Scenariul 1 – Ieri am fost la cumpărături

Comportamentul Anonimului Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Luca Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Carmen Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul Mariei Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…

Scenariul 2 – Ce plimbare frumoasă!
Comportamentul lui Universal Sport Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Zoe Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul Nadiei Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Ionut Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…

Scenariul 3 – Programarea, ce pasiune!
Comportamentul lui Mariei Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Paul Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…
Comportamentul lui Luca Este corespunzător/ necorespunzător deoarece…

Apendice 2 – Bine aţi venit pe acest forum!

Mai jos avem un exemplu de mesaj privat trimis de un moderator al unui forum 
în care sunt explicate regulile care trebuie să fie urmate pentru a lua parte la discuţii. 
Citiţi‑l şi folosiţi‑l ca exemplu la crearea unei netichete proprii.
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Activitatea C  
WIKIZIARUL 

OBIECTIV                                                                                                                                       

Scopul acestei activităţi este de a promova colaborarea între elevi. Aceştia vor fi im‑
plicaţi în îndeplinirea unor sarcini de lucru online, ce presupun atât definirea, partajarea 
şi respectarea unor reguli şi roluri, dar şi angajamentul comun de a atinge împreună un 
obiectiv. Mai exact, elevilor li se cere să creeze un ziar online folosind un wiki*, un blog* 
sau ambele. 

JURNALISMUL PARTICIPATIV 

Jurnalismul participativ mai este cunoscut şi sub denumirile de “jurnalism des‑
chis”, “jurnalism cetăţenesc” sau “jurnalism interactiv”. După cum sugerează aces‑
te opţiuni, este un tip de jurnalism care presupune o anumită implicare din partea 
cititorilor, dacă nu chiar o schimbare de roluri în acele cazuri în care ziarul este 
administrat în totalitate de către cititori.

Aceste noi forme de jurnalism sunt parţial legate de ultimele dezvoltări ale tehno‑
logiei 2.0, ce simplifică procesul de publicare, facilitând răspândirea conţinutului. 
Ca rezultat, utilizatorul nu mai este privit astăzi ca un simplu consumator de infor‑
maţie ci şi ca un producător de informaţie. Pentru a include ambele funcţii a fost 
creat termenul de “prosumator” (O’Real, 2005).

Deseori, în special atunci când este realizat de către cititori, ziarul prezintă ştiri 
locale pentru a încuraja participarea cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii din 
care fac parte. Ca rezultat, jurnalismul participativ primeşte cu brațele deschise 
noile forme de  e‑implicare în reţelele sociale 2.0.

Enumerăm câteva forme de jurnalism participativ, în funcție de nivelul de impli‑
care al utilizatorului (Outing, 2005):

Nivelul 1: simple comentarii din partea cititorului;
Nivelul 2: simple contribuţii de la cititor (un link, o poză) la un articol scris de 
un jurnalist profesionist;
Nivelul 3: contribuţii directe de la cititor, care sfătuieşte sau sprijină jurnaliştii 
(jurnalism colaborativ), ex. Jurnalistul trebuie să realizeze un interviu şi îi roa‑
gă pe cititori să sugereze întrebări;
Nivelul  4: cetăţeanul blogger, în special la nivel local (poate avea o rubrică 
într‑un ziar sau este selectat blogul unui cititor);
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Nivelul 5: are de‑a face cu conceptul de transparenţă şi constă în implicarea 
cititorilor în scrierea articolelor (ex. organizaţiile de ştiri);
Nivelul 6: se referă la un site propriu‑zis de jurnalism participativ, administrat 
în totalitate de cititori, care acum devin jurnalişti şi scriu în mod special des‑
pre evenimente locale în care sunt implicaţi personal şi la care sunt martori 
direcţi;
Nivelul 7: este asemănător cu cel de mai sus, numai că de data aceasta ştirile 
sunt publicate direct, fără a mai fi verificate sau editate;
Nivelul 8: este ca cel de mai sus, cu adăugarea unei versiuni tipărite;
Nivelul 9: o formă hibridă care aduce laolaltă jurnalişti profesionişti şi zeci de 
jurnalişti‑cetăţeni;
Nivelul 10: un amestec de articole scrise de jurnalişti profesionişti (remune‑
raţi) şi articole scrise de cetăţeni (conţinut liber);
Nivelul  11: WikiJurnalism – oricine poate scrie şi publica ştiri/articole, şi, de 
asemenea, edita ceea ce s‑a scris deja (adăugând poze şi linkuri, sau contribu‑
ind cu adăugiri sau corecturi etc.). Cel mai bun exemplu este WikiNews: http://
it.wikinews.org.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                            

1. Pre activitate

Înainte de începerea lucrului, este important ca elevii să se familiarizeze cu unel‑
tele tehnologice utilizate în timpul activităţii, în special cu blogul sau cu wiki (sau cu 
amândouă).

Între timp, profesorul pregăteşte suportul online, creând un wiki sau un blog în 
acest scop. Pentru crearea wiki‑ului, profesorul poate folosi unelte precum WikiSpaces 
(http://www.wikispaces.com), MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
sau PBWorks (http://pbworks.com). Pentru crearea blogului se recomandă Blogger 
(http://www.blogger.com) şi WordPress (http://wordpress.org).

Înaintea constituirii echipei editoriale, profesorul prezintă şi explică activităţile, 
inițiind un brainstorming asupra structurii ziarului (titlu, design, layout etc.)

Constituirea echipei editoriale: elevii sunt împărțiți în grupuri mici (4‑5 elevi), sunt 
definite rolurile (ex. editor, reporter, fotograf, cititor etc.) şi sunt stabilite regulile. Este 
important să:

•	 nu subestimaţi împărţirea rolurilor: este important să le impuneţi elevilor sim‑
ţul responsabilităţii;
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•	 discutaţi şi să prezentaţi regulile care trebuie urmate: simpla împărţire a elevi‑
lor pe grupe nu va fi de ajuns!

•	 Spuneţi‑le elevilor ce aşteptări aveţi de la ei pentru a îi orienta şi ajuta să se 
autoevalueze. 

2. Activitate

 Echipa editorială în acţiune: elevii sunt acum pregătiţi de lucru. Sunt parcurse ur‑
mătoarele etape:

definirea machetei:  echipa editorială stabileşte subiectele despre care se va discu‑
ta şi importanţa pe care o vor avea în ziar. De asemenea, discută şi despre diverse 
surse, distribuie rolurile şi stabileşte termenele limită; 

căutarea ştirilor: căutarea şi colectarea ştirilor. Această activitate poate fi efectuată 
în câteva moduri: colectarea informaţiilor în clasă, prin interviuri reciproce şi pe 
Internet; colectarea de ştiri în şcoală, prin interviuri cu profesorii şi cu elevii din alte 
clase; colectarea ştirilor pe stradă. Alegerea depinde de timpul şi de posibilităţile 
avute la dispoziţie;

verificarea surselor: odată ce ştirile sunt colectate, profesorul le reaminteşte tineri‑
lor jurnalişti importanţa verificării surselor prin diverse confruntări;

schiţarea colectivă a articolul în wiki: echipa editorială este gata să înceapă treaba... 
dar înainte de asta, este importantă stabilirea unei Wikichete (Apendice 1) şi sfătu‑
irea elevilor în legătură cu scrierea unui articol (Apendice 2);

revederea textului şi stilului;

publicarea: articolul este gata să fie publicat.

3. Post activitate

După prima experienţă de scriere colectivă, profesorul iniţiază o discuţie în clasă 
despre nivelul de participare al cititorilor şi sugerează crearea unei politici a ziarului, 
pornind de la aceste aspecte. Câteva exemple sunt binevenite (Apendice 3).

MATERIALE                                                                                                                               

Apendice 1 – Wikicheta

În timpul procesului de scriere colectivă este important ca partenerii de lucru să 
respecte câteva reguli de bază pentru a fi evitate conflictele şi neînţelegerile. Imagi‑
naţi‑vă, spre exemplu, că scrieţi câteva note în wiki‑ul vostru, temporare, dar importan‑
te şi aflaţi peste câteva ore că au fost şterse sau modificate de către altcineva, care nici 
măcar nu s‑a semnat. Cel mai probabil vă veţi enerva... Pentru evitarea acestor surprize 
neplăcute, cel mai bun lucru este definirea şi partajarea unei Wikichete. O Wikichetă 
constă într‑o serie de reguli care să înlesnească schimburile sociale şi să reducă riscurile 
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de conflicte şi neînţelegeri.

Câteva exemple de reguli:

1. Scrieţi de fiecare dată câteva propoziţii

2. Semnaţi‑vă întotdeauna

3. Precizaţi întotdeauna sursele

4. Citiţi contribuţiile celorlalţi

5. Unde este cazul, comentaţi sau corectaţi contribuţiile celorlalţi membri, fără să 
uitaţi să vă semnaţi

6. Nu ştergeţi niciodată contribuţiile celorlalţi

7. Altele...

Încercaţi să continuaţi şi să îmbunătăţiţi lista…

Apendice 2  ‑ Sugestii pentru scrierea unui articol de calitate

•	 Regula 1 – Puneţi‑vă în locul cititorilor... adică folosiţi propoziţii simple şi clare 
•	 Regula 2 – Nu vă pierdeţi pe parcurs... fiţi concişi
•	 Regula 3 – Respectaţi cele 5 întrebări de bază... cine, ce, unde, când şi de ce
•	 Regula 4 – Fiţi atenţi la detalii... îl intrigă pe cititor şi dau credibilitate ştirii
•	 Regula 5 – Un început bun este o bătălie câştigată pe jumătate... un început bun 

atrage atenţia cititorului şi rezumă tema articolului
•	 Regula 6 – Câteva detalii picante stimulează curiozitatea cititorilor!

Apendice 3 – Exemple de politici

Trebuie să definiţi o politică pentru ziarul vostru online. De unde să începeţi? Puteţi 
găsi câteva idei în exemplele următoare. Primul este realist, dar parţial inventat. Al doi‑
lea este de pe WikiNews. Studiaţi‑le!
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EXEMPLUL NR.1 – BLOGUL UNEI ASOCIAŢII DE VOLUNTARI 
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EXEMPLUL NR. 2 – WIKIŞTIRI

Fonte: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo

Fonte: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo
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Fonte: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo

1.3 Big Brain  
“ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ JUCAŢI – JUCAŢI‑VĂ ÎNVĂŢÂND”

SUGESTII PENTRU PROFESOR                                                                                           

La sfârşitul activităţii şi înainte de evaluarea finală, elevilor li se cere să participe la o 
scurtă activitate în cadrul jocului online “Big Brain”, link: http://virtualstages.eu/bigbra‑
in/. Profesorul începe activitatea în clasă explicând tema: mergeţi pe site‑ul jocului “Big 
Brain”, intraţi în “Message Centre”, scrieţi o idee despre Netichetă şi sugeraţi cel puţin 2 
reguli şi 2 comentarii. Acasă, elevilor li se cere să scrie pe wall sugestii şi să facă o sin‑
teză a celor mai importante reguli ce au rezultat în urma discuţiilor. Rezultatele acestei 
activităţi vor fi prezentate şi discutate apoi în clasă.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELEVI                                                                                        

E timpul să partajaţi o Netichetă cu colegii de joacă de pe “Big Brain”. Dacă aţi fă‑
cut‑o deja, sunteţi convinşi că aţi inclus toate regulile fundamentale? Dacă n‑aţi făcut‑o 
încă, ar trebui să vă apucaţi de treabă. Pentru început, mergeţi la “Message Centre” în 
zona “Sharing Wall”. Salutaţi‑vă colegii, lăsaţi o idee şi sugeraţi prima regulă, rugându‑i 
pe ceilalţi să participe. Dacă ceilalţi au făcut deja sugestii, scrieţi un comentariu, o opi‑
nie sau o sugestie. Dacă ceilalţi n‑au participat încă rugaţi‑i politicos, printr‑un mesaj 
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privat, să o facă. Încercaţi să sugeraţi cel puţin două reguli şi două comentarii (=2 su‑
gestii şi 2 comentarii).

Supervizaţi sugestiile şi comentariile colegilor pe wall, pentru cel puţin câteva zile. 
Scrieţi pe o foaie regulile pe care le consideraţi importante şi discutaţi‑le cu colegii şi 
cu profesorul.
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1.4 EVALUARE 

La finalul activităţilor, profesorul pune la dispoziţia elevilor unul sau mai multe ta‑
bele de evaluare, în funcţie de numărul activităţilor desfăşurate. Odată adunate, ele vor 
fi verificate şi discutate în clasă.

Evaluare Activitatea A 
ALL INSIDE!

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Cunoaştere şi înţelegere (cu privire la participarea individuală)
Am înţeles conceptul de
 “decalaj digital”? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles care pot fi efectele 
decalajului digital?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Responsabilitate şi participare (cu privire la participarea individuală)

Am folosit surse credibile şi 
verificate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit la munca 
echipei?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la discuţiile 
din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Cronologie (cu privire la participarea individuală)
Este cronologia clară şi 
coerentă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Este cronologia completă?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Poate fi cronologia 
îmbunătăţită?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea B 
PARTAJAREA UNEI NETICHETE   

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (cu privire la participarea individuală)
Am participat activ la 
activitatea grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la discuţiile 
din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Comprehensiune şi înţelegere (în raport cu participarea individuală)

Am înţeles conceptul de “comu-
nicare mediată de calculator”?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de “com-
portament necorespunzător”?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de 
“Netichetă”?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Comunicare şi organizare (în raport cu participarea grupului)
Am stabilit, partajat şi respectat 
regulile de comunicare?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat rolurile?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat durata?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat 
termenele limită?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea C 
WIKIZIARUL

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (cu privire la participarea individuală)
Am folosit surse credibile şi 
verificate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am citat sursele?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la 
activitatea grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Comunicare şi organizare (cu privire la participarea grupului)

Am stabilit, partajat şi respectat 
regulile de comunicare?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat rolurile?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat durata?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am stabilit şi respectat 
termenele limită?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Limbaj, scriere şi genuri (cu privire la participarea individuală)

Este textul clar şi coerent?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Respectă textul regulile stilului 
jurnalistic?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Poate fi îmbunătăţit textul?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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CAPITOLUL 2: 

CREDIBILITATEA 
2.1  OBIECTIVE

Capacitatea de a găsi, selecta, evalua şi organiza informaţia într‑un mod critic şi 
creativ reprezintă o condiţie fundamentală pentru utilizarea eficientă a informaţiei dis‑
ponibile astăzi online. După cum se ştie, unul dintre principalele avantaje ale dezvol‑
tării Internetului constă în creşterea numărului surselor de informaţii. Bazele de date, 
site‑urile informaţionale, serviciile online şi resursele didactice digitale sunt astăzi uşor 
de accesat printr‑un simplu click al mouse‑ului, oferind utilizatorilor noi oportunităţi 
de acces la cunoaştere şi informaţie. În acelaşi timp, apar însă şi noi probleme. Aşa‑zisul 
fenomen de “dezintermediere”, adică lipsa filtrelor tradiţionale ce mediau relaţia dintre 
utilizator şi informaţie (gândiţi‑vă, spre exemplu, la echipa editorială a unei enciclope‑
dii tipărite), stârneşte noi dezbateri în legătură cu veridicitatea şi calitatea informaţiei 
disponibile online.

Cum pot fi găsite informaţii adecvate online? După ce criterii sunt evaluate veridi‑
citatea şi credibilitatea acestor informaţii? Cum prelucraţi informaţia într‑un mod critic 
şi creativ? 

Acest capitol îşi propune să promoveze abilităţile elevilor de a găsi şi de a evalua 
critic surse adecvate de informaţie; de asemenea, are ca scop promovarea dezvoltării 
practicilor creative de reelaborare a informaţiei.

Pe scurt, acest capitol are ca scop funcţionare a motoarelor cunoştinţe şi capacităţi:
•	 Înţelegerea modului de funcționare al motoarelor de căutare
•	 Înţelegerea conceptului de veridicitate a informaţiei 
•	 Înţelegerea conceptului de credibilitate, sub toate aspectele
•	 Capacitatea de a dezvolta o strategie de căutare a informaţiei online
•	 Capacitatea de a evalua critic informaţia
•	 Capacitatea de a organiza şi rezuma informaţia
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STRUCTURĂ, CERINŢE PRELIMINARE, MATERIALE
Acest capitol este structurat pe trei activităţi. Prima este dedicată motoarelor de 

căutare; cea de‑a doua este dedicată evaluării informaţiei online; iar cea de‑a treia, rea‑
lizării unei cercetări bazate pe surse online. Toate aceste trei activităţi tratează diferitele 
chestiuni legate de utilizarea informaţiei online, punând accent pe conceptul de veri‑
dicitate şi credibilitate.

Profesorul poate decide dacă va desfăşura una, două sau toate cele trei activităţi. 
Primele două activităţi necesită aproximativ una sau două ore de curs. Cea de‑a treia 
este mai complexă şi necesită cel puţin trei ore de curs.

Se presupune că elevii ştiu să folosească browsere, procesoare de text şi instrumen‑
te de prezentări multimedia. 

Sunt necesare cel puţin un calculator la doi elevi şi conexiune la Internet. Prezenţa 
în clasă a unei table interactive multimedia poate facilita procesul de gândire colectivă 
asupra surselor online discutate.

 CAPITOLUL PE SCURT                                                                                                         

TITLU: VERIDICITATE/CREDIBILITATE

Scurtă descriere
Capitolul propune trei activităţi ce urmăresc conştientizarea elevilor în 
legătură cu propriile strategii de căutare online şi, de asemenea, în legătură 
cu problema veridicităţii/credibilităţii informaţiei online. 

Cuvinte cheie
Veridicitate, credibilitate, calitatea informaţiei, supraîncărcarea 
informaţională, motoare de căutare.

Grup ţintă Elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani

Durată

Durata totală: 17 ore
Activitatea A - “Harta conceptuală”: aproximativ 4 ore
Activitatea B - “Eu evaluez, tu evaluezi”: aproximativ 4 ore 
Activitatea C - “Webquest: atenţie la viruşi!”: aproximativ 8 ore
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: temă pentru acasă şi 
30 minute de discuţie în clasă.
Evaluare: 30 minute.

Cerinţe preliminare 
Cunoştinţe despre utilizarea unui browser, unui procesor de text şi unui 
software de prezentări multimedia.
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Mod de desfăşurare

Activitatea A - “ Harta conceptuală”: grupuri
Activitatea B - “ Eu evaluez, tu evaluezi”: perechi 
Activitatea C - “Webquest: atenţie la viruşi!”: grupuri
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: individual
Evaluare: individual.

Materiale şi 
instrumente

Cel puţin un calculator la doi elevi; conexiune la Internet; tablă; hârtie şi 
creion.

Software

Activitatea A - “ Harta conceptuală”: software pentru realizarea de hărţi 
conceptuale, spre exemplu  http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html.
Activitatea B - “ Eu evaluez, tu evaluezi”: nu necesită un anumit software.
Activitatea C - “ Webquest: atenţie la viruşi!”: nu necesită un anumit 
software.
“ Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: jocul online “Big Brain”.

2.2 ACTIVITĂŢI

Activitatea A 

HARTA CONCEPTUALĂ

OBIECTIV                                                                                                                                         

Scopul acestei activităţi este de a îi îndemna pe elevi să se gândească la modul de 
funcţionare a motoarelor de căutare şi, de asemenea, la strategiile proprii de căutare 
a informaţiei online. Elevilor li se cere să definească şi să aplice o strategie de căutare, 
bazată pe crearea unei hărţi conceptuale ce va fi îmbunătăţită treptat, în funcţie de 
rezultatele obţinute. La finalul activităţii, elevii trebuie să prezinte în clasă rezultatele 
obţinute şi să se gândească la eficacitatea cuvintelor cheie pe care le‑au găsit.

MOTOARE DE CĂUTARE

Un motor de căutare este un instrument care permite oamenilor să găsească in‑
formaţii online, sugerând un cuvânt sau o combinaţie de cuvinte, considerate a 
avea legătură cu informaţia căutată. Cum funcţionează un motor de căutare?

Există multe prejudecăţi şi percepţii greşite în legătură cu motoarele de căutare, 
şi, în vederea unei utilizări raţionale a acestor instrumente, acestea trebuie schim‑
bate. Este necesar, în mod special, să ştim următoarele: 
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Motoarele de căutare analizează doar 30‑35% dintre paginile de web disponi‑
bile, restul aparţinând aşa‑zisei “reţele invizibile” care, din mai multe motive 
(spre exemplu, paginile securizate), rămâne inaccesibilă.

Motoarele de căutare nu cercetează întreaga reţea online. Caută doar într‑un 
index alfabetic, actualizat automat de către un software, cuvintele introduse 
de către utilizator.

Nu toate motoarele de căutare sunt la fel: directoarele web sunt diferite de 
motoarele de căutare. Primele sunt de tip direct şi implică intervenţie umană: 
acestea sunt de fapt cataloage de surse, în care informaţia este colectată şi 
organizată pe baza unor categorii predefinite de către persoanele care filtrea‑
ză informaţia. Cele din urmă sunt însă bazate pe cuvinte cheie şi nu implică 
intermediere umană: permit căutarea de cuvinte sau de combinaţii de cuvinte 
în indexuri alfabetice generate automat.

Ce se poate găsi în reţea nu corespunde cu exactitate cu ceea ce este dispo‑
nibil la momentul respectiv. Paralelismul dintre ceea se găseşte şi ce este dis‑
ponibil în reţea nu este posibil, deoarece motoarele de căutare consultă lista 
lor de cuvinte şi nu paginile reale disponibile în reţea în momentul interogării.

Motoarele de căutare nu au acelaşi tip de funcţionare. Ele găsesc rezultate în 
funcţie de criterii diferite. Chiar dacă sunt bazate pe principii similare – cum ar 
fi cel conform căruia dacă un cuvânt se repetă deseori într‑un document, acel 
document tratează tema la care se referă cuvântul respectiv –  fiecare motor 
de căutare le formulează în mod diferit.

Publicitatea afectează din ce în ce mai mult modul de ierarhizare a rezultate‑
lor.

Şi în cele din urmă, sursele de informaţii care apar primele nu sunt neapărat 
cele mai importante. Chiar dacă un utilizator cunoscător ştie acest lucru, toată 
lumea are tendinţa să consulte doar primele rezultate, omiţându‑le pe urmă‑
toarele.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                              

1. Pre ‑activitate 

Înainte de începerea activității, profesorul iniţiază în clasă o dezbatere având ca 
subiect motoarele de căutare, punând elevilor întrebări de genul:
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•	 Ştiţi ce este un motor de căutare? Ştiţi la ce foloseşte?

•	 Ce motoare de căutare folosiţi cel mai des?

•	 Folosiţi mereu acelaşi motor de căutare? Dacă da, de ce? Mai ştiţi şi altele?

Profesorul scrie răspunsurile pe tablă şi, după această primă sondare, oferă câteva 
informaţii esenţiale în legătură cu modul de funcţionare a motoarelor de căutare, suge‑
rând şi o scurtă schemă informativă. (Anexa 1)

Apoi, profesorul le cere din nou elevilor să răspundă la întrebări: 

•	 De unde începeţi când faceţi o căutare pe Internet?

Profesorul le solicită elevilor să reprezinte grafic, pas cu pas, etapele urmate pe 
parcursul căutării de informaţii online. Pentru a‑i ajuta pe elevi, profesorul oferă un 
exemplu: “Să ne imaginăm că trebuie să căutăm informaţii despre motoarele de căuta‑
re. Ce avem de făcut? Spre exemplu, am putea să… Etapa 1: Deschidem Google, Etapa 
2: Scriem cuvintele ‘motoare de căutare’, Etapa 3: Studiem primele două linkuri şi tot 
aşa… Acum faceţi o schemă cu obiceiurile voastre personale şi treceţi‑vă numele pe o 
foaie de hârtie”. Profesorul strânge foile. La final identifică modelele procedurale cele 
mai întâlnite, erorile sau atitudinile greşite (spre exemplu, tendinţa de a consulta doar 
primele rezultate, presupunând că sunt cele mai importante) ce vor fi discutate mai pe 
larg la începutul orei următoare.

2. Activitate

După ce le solicită elevilor să se gândească la obiceiurile lor de căutare online, pro‑
fesorul le sugerează să definească şi să îmbunătăţească o strategie de căutare, baza‑
tă pe crearea unei hărţi conceptuale (Anexa 2). Această activitate poate fi desfăşurată 
în grupuri mici, de maximum 3‑4 elevi, cu cel puţin un calculator pentru fiecare grup. 
Tema căutării poate fi sugerată de către profesor sau de către elevi, în funcție de situ‑
aţie. Construcţia hărţii este structurată pe trei etape: (adaptarea metodei SEWCOM*):

a) Brainstorming şi crearea unei hărţi conceptuale care să conţină cuvinte legate de 
subiectul căutării online, reprezentată grafic după cum urmează:
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b) Reorganizarea hărţii pe domenii conceptuale şi căutarea online prin utilizarea 
de cuvinte cheie pentru fiecare domeniu: conceptele cele mai apropiate sunt grupate 
şi încercuite sau evidenţiate cu un alt element grafic.

c) Citirea şi o primă selecţie a documentelor găsite, descoperind noi cuvinte care 
să fie adăugate pe hartă: după prima căutare, unele documente sunt citite şi selectate, 
iar altele sunt eliminate. Pentru moment nu este necesară o evaluare critică detaliată 
a informaţiei găsite: se face doar o primă selecţie, estimând dacă este oportună adău‑
garea unor noi cuvinte cheie sau ştergerea altora. Spre exemplu, dacă prin utilizarea 
cuvântului “câine” nu sunt găsite site‑uri legate de tema care ne interesează, cuvântul 
trebuie şters.
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3. Post‑activitate 

La sfârşitul activităţii, fiecare grup prezintă rezultatele obţinute, specificând:

•	 câte şi ce cuvinte cheie au fost utilizate;

•	 câte rezultate au fost selectate;

•	 câte cuvinte cheie au generat cele mai multe rezultate;

•	 ce cuvinte cheie au fost şterse.

Profesorul încheie ora de curs, punând accent pe importanţa plănuirii căutărilor 
online într‑o manieră adecvată şi raţională, evidenţiind, în special, faptul că o selecţie 
corectă a cuvintelor cheie poate duce la rezultate mai bune.

MATERIALE                                                                                                                                      

Anexa 1 – Şase lucruri pe care trebuie să le ştiţi despre motoarele de căutare!

Aproape în fiecare zi folosiţi Google, Yahoo sau alte motoare de căutare pentru a 
căuta informaţii pe Internet. Ştiți însă cum funcționează aceste instrumente? Iată câte‑
va lucruri pe care este important să le cunoaşteţi: 

•	 Instrumentele de căutare analizează doar 30‑35% din paginile disponi‑
bile pe World Wide Web

•	 Instrumentele de căutare nu sunt întotdeauna la fel: directoarele web 
diferă de motoarele de căutare, primele necesitând un filtru uman, iar 
cele din urmă fiind bazate pe utilizarea unui software

•	 Motoarele de căutare nu caută direct în reţea ci doar într‑un index alfa‑
betic creat de un software

•	 Ce găsiţi pe Internet nu corespunde cu ceea ce este într‑adevăr disponi‑
bil pe Internet la momentul respectiv

•	 Motoarele de căutare oferă rezultate în funcție de criterii diferite
•	 Publicitatea afectează din ce în ce mai mult ierarhia rezultatelor unei 

căutări online

Anexa 2 – Hărţi conceptuale: ce sunt şi cum le putem crea

O hartă conceptuală este o reprezentare grafică a relaţiilor dintre concepte, expri‑
mată într‑un mod sintetic prin cuvinte‑concept. Atenţie: o hartă conceptuală nu este 
o simplă schemă! Într‑o hartă conceptuală, legăturile dintre concepte sunt descrise 
într‑un mod explicit. Iată un exemplu pentru facilitarea înţelegerii: (preluat de la Marco 
Guastavigna, http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/pagsec.htm):
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O hartă poate fi realizată doar cu hârtie şi creion. Se poate folosi însă şi un software 
specific. Iată câteva exemple de surse deschise: 

•	 CmapTools: un software dezvoltat de către IHMC (Institute for Human and 
Machine Cognition) de la Universitatea Cornell, West Florida, bazat pe studiile 
creatorului hărţilor conceptuale, Novak. Poate fi descărcat de la: http://cmap.
ihmc.us/conceptmap.html.

•	 Freemind: un alt software cu sursă deschisă, scris în limbajul Java, cu ajutorul 
căruia pot fi realizate cu uşurinţă hărţi conceptuale. Poate fi descărcat de la: 
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download 

Activitatea B  
“EU EVALUEZ, TU EVALUEZI”

OBIECTIV                                                                                                                                          

Scopul activităţii este de creşte nivelul de conştientizare a elevilor în legătură cu 
veridicitatea şi credibilitatea informaţiei online. Li se cere să se gândească la criteriile în 
funcţie de care evaluează de obicei informaţia online şi să le compare cu criterii mai 
riguroase. Elevii sunt solicitaţi apoi să evalueze site‑urile selecţionate în timpul activi‑
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tăţii precedente (Activitatea A) pentru a stabili un coeficient de veridicitate. La sfârşitul 
activităţii trebuie să prezinte în clasă rezultatele obţinute şi să‑şi justifice evaluările.

CRITERII DE EVALUARE A INFORMAŢIEI ONLINE

Cum este evaluată veridicitatea informaţiilor online? Ce criterii trebuie luate în 
considerare? Există criterii diferite. Aici poate fi găsită o adaptare a lucrării “Cri‑
terii: un ghid pentru evaluarea resurselor”, semnată  Michael Kelly, http://web.
archive.org/web/20051208005010/http://web1.umkc.edu/lib/engelond/crite‑
ria.htm.

Paternitatea: Poate fi identificat autorul sursei? Cine este? Poate fi contactat? Ce 
referinţe are? Pare să fie competent? Cine a publicat informaţia? Conţine site‑ul 
publicitate sau mesaje de la sponsori?

Publicul‑ţintă şi obiectivul: Cine este publicul‑ţintă al sursei? Care este nivelul de 
cunoştinţe al acestui public? Obiectivul sursei este explicit? Perspectiva (tempo‑
rală, geografică) este clară? Îşi atinge obiectivul? Prezintă lipsuri sau omisiuni? 
Sursa este într‑adevăr originală?

Acurateţea: Informaţiile sunt exacte? Este corectă lucrarea din punct de vedere 
gramatical? Sunt corecte datele? Se face referire la o sursă importantă/recunos‑
cută? Citatele sunt redate corect? Iese în evidenţă punctul de vedere al autorului?

Actualitatea: De când datează sursa? Este actualizată? Ţine pasul cu cele mai re‑
cente dezvoltări din domeniul respectiv? Este cea mai recentă variantă? Sunt toa‑
te linkurile active?

Structura logică: Informaţia este organizată într‑un mod clar şi logic? Ce tip de 
indexări sunt utilizate? Sunt funcționale? Există un ghid al utilizatorului? Conţine 
un motor intern de căutare? Ţine cont de criteriile accesibilităţii?

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1. Pre‑activitate

Pentru început, profesorul iniţiază o dezbatere în clasă despre problema veridicită‑
ţii şi criteriilor de evaluare a informației online, punând întrebări de genul:

•	 După părerea voastră, sunt adevărate informaţiile online? Sunt demne de în‑
credere? Ne putem baza pe ceea ce se publică pe Internet? 



051

•	 Aţi avut vreodată dubii în legătură cu veridicitatea informaţiei online? Dacă 
da, de ce?

•	 După ce criterii judecaţi veridicitatea unui site? Ce aspecte luaţi în considerare?

Profesorul notează pe tablă criteriile rezultate în urma dezbaterii, le ordonează şi 
oferă elevilor o listă structurată a criteriilor de evaluare (Anexa 1), solicitându‑le acesto‑
ra să le compare şi să le discute cu restul clasei.

2. Activitate

În acest moment, poate începe activitatea de evaluare critică a informaţiei online. 
Exerciţiul se bazează pe ceea ce s‑a efectuat în timpul activităţii A “Harta conceptuală”. 
Se porneşte de la site‑urile selectate de grup în timpul primei etape a cercetării. Grupul 
se împarte în perechi, fiecare pereche primind un număr variabil de site‑uri (de la 5 la 
8), pe care să le evalueze. Pentru evaluare, fiecare pereche de elevi poate folosi criteriile 
indicate în schema de evaluare (Anexa 1). 

La sfârşitul activităţii de evaluare, fiecare pereche de elevi va trebui să completeze 
un tabel (Anexa 2) indicând pentru fiecare site cel puţin două motive pentru care poate 
fi considerat sau nu de încredere. 

Tabelele sunt apoi prezentate şi discutate în clasă.

3. Post‑activitate 

Pornind de la evaluarea care tocmai s‑a încheiat, unele site‑uri vor fi respinse şi 
poate că va fi nevoie de  o examinare mai atentă a webquest‑ului de mai sus... deci ne 
vom întoarce la harta conceptuală realizată în timpul Activităţii A.

Fiecare grupă revine asupra hărţii realizate, şterge cuvintele şi conceptele conside‑
rate inadecvate, adaugă unele noi şi merge mai departe cu finalizarea hărţii, scoţând în 
evidenţă relaţiile conceptuale care există între cuvintele identificate.

Fiecare grup prezintă şi discută harta împreună cu colegii şi cu profesorul.

MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 ‑  Tabelul criteriilor de evaluare 

Nu orice se publică pe Internet este adevărat, credibil sau de încredere. Deci ce 
este de făcut? Când ajungeţi pe un site pe care nu‑l cunoaşteţi, trebuie mai întâi să‑i 
verificaţi veridicitatea. În tabelul următor puteţi găsi câteva sugestii pentru o evaluare 
eficientă!
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CRITERIUL 1 În primul rând, cine este autorul? Este o persoană cunoscută sau necunoscută? 
Este o organizaţie de încredere sau una necunoscută?

CRITERIUL 2 Cui i se adresează site-ul? Ce nivel de cunoștințe se aşteaptă de la publicul-ţintă?

CRITERIUL 3 Care este scopul site-ului? ...este cultural, informativ sau comercial?

CRITERIUL 4 Informaţia este exactă?... este bine scrisă? Este completă?

CRITERIUL 5 Informaţia este actualizată?... site-ul conţine informaţii recente sau mai puţin 
recente? 

CRITERIUL 6 Informaţia este organizată într-un mod clar şi funcțional? Sau este împrăştiată?

Anexa 2 – Grila adevărului

După evaluarea website‑urilor selectate în timpul Activităţii A sunteţi gata pentru o 
evaluare finală a nivelului de veridicitate a informaţiei analizate! Încercaţi să faceţi acest 
lucru completând următoarea grilă de evaluare

Prenume Nume 1__________________________________
Prenume Nume 2 __________________________________

WEBSITE NIVEL DE 
VERIDICITATE

MOTIVE CARE ATESTĂ VERIDICITATEA SAU 
NEVERIDICITATEA (indicaţi cel puţin două)

Website 1
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 2
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 3
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 4
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 5
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
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Website 6
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 7
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Website 8
Ridicat
Mediu
Scăzut

Motivul 1: website-ul este veridic/neveridic deoarece…
Motivul 2: website-ul este veridic/neveridic deoarece…

Activitatea C 
WEBQUEST: ATENŢIE LA VIRUŞI!

OBIECTIV                                                                                                                                        

Obiectivul acestei activităţi este să promoveze dezvoltarea capacităţii elevilor de a 
căuta şi de a evalua critic informaţia online. Se va desfăşura un webquest, adică o acti‑
vitate de cercetare bazată pe surse online ce are ca scop descoperirea sistemului care 
răspândeşte malware, dintre mai multe opţiuni. La sfârşitul activităţii, elevii prezintă 
clasei rezultatele obţinute şi reformulează propriile definiţii ale virusului informațional 
şi ale altor concepte înrudite.

WEBQUEST

Conform definiţiei lui Dodge, creatorul acestei tehnici, un webquest este “O acti‑
vitate centrată pe investigaţie prin care elevii interacţionează cu informaţie pre‑
luată în mare parte de pe Internet”. (Dodge, 1995)

De obicei, un webquest are următoarele etape:
1. O introducere ce oferă câteva informaţii de bază;
2. O sarcină uşoară şi interesantă: sarcina este un element important, de‑

oarece delimitează cumva domeniul de interes, evitând dezordinea; vom 
reveni mai târziu asupra acestui aspect;

3. Un număr de surse de informaţii necesare în vederea îndeplinirii sar‑
cinii: majoritatea surselor, dacă nu chiar toate, vor face deja parte din  
webquest; altele pot fi cercetate de către elevi; unele vor fi în format digi‑
tal, altele vor fi pe suport de hârtie sau în alte formate tradiţionale; desigur, 
dacă profesorul oferă o selecţie de surse, dezordinea poate fi evitată; deci, 
cu cât elevii sunt mai mici, cu atât îndrumătorul trebuie să fie mai ferm;
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4. O descriere a  procedurilor pe care elevii trebuie să le urmeze pentru a 
îndeplini sarcina;

5. Un ghid despre cum pot fi organizate sursele găsite, sub forma unor su‑
gestii ale profesorului venite în ajutorul elevilor. Aceste sugestii pot fi 
oferite prin intermediul unor întrebări cu răspuns mai mult sau mai puţin 
dirijat, grile, hărţi conceptuale, scheme de tip cauză‑efect etc;

6. Concluzia: acum li se aminteşte elevilor ce au învăţat şi sunt sfătuiţi cum 
să beneficieze de această experienţă pentru a‑şi îmbunătăţi cunoştinţele;

Sarcinile pot fi de diferite tipuri: a) sarcini de tip compilare: adică întocmirea unor 
liste de surse informative externe, pentru a învăţa cum să caute şi să evalueze cri‑
tic informaţia online; b) sarcini de tip mister: în acest caz, sarcina este similară cu 
ceea ce face un detectiv aflat în căutarea adevărului; c) sarcini jurnalistice: elevilor 
li se cere să se concentreze pe un eveniment anume şi să înveţe să‑l prezinte ur‑
mând codul lingvistic şi convenţiile publicaţiilor tipărite; d) sarcini de tip design: 
presupune crearea de către elevi a unui produs sau a unui serviciu, ținând cont 
de anumite constrângeri; e) sarcini de tip creativ: elevilor li se cere să reprezinte o 
anumită temă utilizând un format multimedia.   

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                              

1. Pre‑activitate

Profesorul prezintă activitatea iniţiind o discuţie centrată pe conceptul de virus in‑
formaţional  (Anexa 1), punând elevilor întrebări de genul:

•	 Ştiţi ce este un virus informaţional?

•	 Aţi auzit vreodată de sisteme de răspândire malware?

•	 Aţi avut vreodată calculatorul infectat?

•	 Cum vă protejaţi de viruşii informaționali?

Profesorul desenează pe tablă o hartă conceptuală prin care structurează răspun‑
surile rezultate în urma discuţiilor, scoţând în evidenţă îndoielile, lacunele, definiţiile 
imprecise. Profesorul nu completează sau corectează informaţia, ci doar sugerează o 
căutare pe Internet, lansând în acest fel următoarea activitate.

2. Activitate

După o scurtă discuţie iniţială despre conceptul de virus, profesorul sugerează ele‑
vilor un webquest cu titlul: Atenţie la virus! (Anexa 2). Pentru a îndeplini webquest‑ul, 
elevilor li se cere să joace rolul unor detectivi şi să afle ce sistem este responsabil pentru 
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răspândirea de malware. Astfel, ei vor trebui să cerceteze Internetul evaluând pertinen‑
ţa şi veridicitatea informaţiei online pentru a putea găsi răspunsul final.

Profesorul prezintă activitatea, explică obiectivele şi împarte elevii pe grupe de 3‑4 
persoane, fiecare cu o sarcină specifică.

Webquest‑ul poate fi realizat de către elevi pe hârtie. Ca o alternativă, poate lua 
forma unei prezentări multimedia sau unui mic site, prin utilizarea de instrumente pre‑
cum WordPress (wordpress.org) sau de aplicaţii specifice, precum: http://webquest.org/
index‑create.php.

Webquest‑ul poate fi dezvoltat, armonizat, modificat sau îmbunătăţit de către pro‑
fesor, în funcţie de necesităţile clasei.

3. Post‑activitate 

La finalul activităţii, fiecare grupă prezintă rezultatele obţinute.

La sfârşitul prezentării, profesorul arată din nou harta conceptuală realizată la înce‑
putul activităţii şi îi invită pe elevi să o corecteze, să o sintetizeze şi să o îmbunătăţească, 
în funcţie de ceea ce au descoperit pe parcursul webquest‑ului.

MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Viruşi, malware şi alte pericole

Viruşii informatici sunt programe ce se instalează pe calculator fără ştirea utilizato‑
rului, infectându‑l sau provocând pagube, îndeplinind astfel sarcina pentru care au fost 
programate. 

De obicei, pentru a se auto‑instala, viruşii trebuie să infecteze programul gazdă 
prin inserarea unui cod dăunător printre instrucţiunile de bază, în aşa fel încât virusul 
începe să acţioneze neobservat în momentul în care utilizatorul deschide programul 
infectat. Utilizatorul vede doar derularea programului şi nu observă că virusul s‑a ac‑
tivat şi a început să lucreze în memoria RAM îndeplinind toate sarcinile pentru care a 
fost creat. Odată încheiat procesul, virusul se poate autoreproduce şi poate deschide 
o poartă de acces secretă, adică o “uşă” prin care creatorul virusului poate avea acces 
la calculatorul utilizatorului sau îi poate provoca acestuia daune. De obicei, un virus 
afectează software‑ul calculatorului, dar poate afecta şi hardware‑ul. Enumerăm câteva 
tipuri de viruşi:

•	 Malware: este un virus creat cu unicul scop de a provoca daune cal‑
culatorului gazdă.
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•	 Viermi: acest tip de virus nu necesită un program ca vehicul de pro‑
pagare, ci este doar un auto‑executabil care reduce performanţele 
calculatorului.

•	 Viruşi polimorfici: aceşti viruşi îşi pot modifica structura la fiecare in‑
fectare, fiind greu de detectat de către programele anti‑virus.

•	 Viruşi metamorfici: sunt mai puternici decât viruşii polimorfici, îşi 
pot schimba complet codul, separându‑se în diferite părţi înăuntrul 
unui fişier protejat şi devenind în acest fel greu de depistat de către 
programele anti‑virus.

•	 Troieni: Tehnic, nu sunt viruşi propriu‑zişi, deoarece nu se reproduc 
autonom, ci sunt fişiere executabile care odată deschise de către utili‑
zator, pot infecta calculatorul. Pentru a‑l deruta pe utilizator, au nume 
şi iconiţe similare programelor utile şi necesare. Fiţi atenţi la ce descăr‑
caţi de pe Internet.

•	 Viruşi inofensivi: sunt programe inofensive care, odată deschise în 
calculator, se comportă ca un virus şi fac să apară pe ecran diverse 
mesaje sau efecte grafice.

Anexa 2 ‑ Webquest:  atenţie la virus!

INTRODUCERE

În ultimii ani, Internetul a fost infectat cu viruşi informatici şi multe alte perico‑
le. Au apărut sisteme puternice care răspândesc malware (adică “software dău‑
nător”), producând daune calculatoarelor din întreaga lume. Ce este de făcut?

SARCINĂ

Jucaţi rolul unor detectivi şi încercaţi să găsiţi persoana responsabilă pentru 
această catastrofă informatică. Pentru moment sunt cinci ipoteze: “Aruba”, “Ra‑
bricote”, “Android”, “Snuke”, “Philochip”. Care dintre aceste sisteme răspândeşte 
malware?

SURSE INFORMAŢIONALE

Site‑uri utile:

în engleză:  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

ETAPE

Activitatea se desfăşoară în grupe mici, de 5 elevi fiecare, şi se împarte în ur‑
mătoarele etape:

Etapa 1: Brainstormingul iniţial pentru găsirea cuvintelor cheie

Înainte să începeţi cercetarea, faceţi ordine în cuvintele pe care le veţi folosi 
pentru a începe activitatea de cercetare. Cu cât sugeraţi mai multe cuvinte în 
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decursul acestei etape, cu atât mai bine! Cineva trebuie să le noteze, altfel tot 
efortul va fi în zadar.

  Etapa 2: Evaluarea cuvintelor cheie şi cercetarea

După ce aţi selectat suficiente cuvinte, decideţi împreună dacă urmează să le 
păstraţi pe toate sau mai ştergeți din ele. Dacă decideţi să le păstraţi, identifi‑
caţi‑le pe cele mai relevante, ce vor servi ca bază a începerii cercetării.

În acelaşi timp, decideţi cine şi ce va cerceta. Spre exemplu, într‑un grup com‑
pus din A,B,C,D şi E se stabilesc următoarele:

•	 A investighează Aruba: Aruba răspândeşte malware?

•	 B investighează Rabricote: Rabriocote răspândeşte malware?

•	 C investighează Android: Android răspândeşte malware?

•	 D investighează Snuke: Snuke răspândeşte malware?

•	 E investighează Philochip: Philochip răspândeşte malware?

Etapa 3: Selecţia şi evaluarea informației online 

Pentru a afla cine răspândeşte malware, se poate începe de la site‑urile sugera‑
te mai sus, la “Surse informaţionale“ dar se pot desfăşura şi cercetări autonome, 
utilizând cuvintele cheie selectate la începutul activităţii. Odată descoperite 
site‑urile, evaluaţi cu atenţie informaţia. Fiţi atenţi, pentru că cineva poate ur‑
mări să vă inducă în eroare pentru a vă infecta printr‑un şiretlic.

Etapa 4: Rezumat şi discuţii 

În acest moment, sunteţi gata pentru un rezumat. Fiecare membru este res‑
ponsabil pentru investigaţia pentru care a primit‑o (A>Aruba; B>Rabricote; 
C>Android; D>Snuke; E>Philochip) şi fiecare trebuie să răspundă la una dintre 
următoarele întrebări (în funcție de investigaţiile pe care le‑a desfăşurat):

•	 Răspândeşte Aruba malware? Dacă nu, cine/ce este Aruba?

•	 Răspândeşte Rabricote malware? Dacă nu, cine/ce este Rabricote?

•	 Răspândeşte Android malware? Dacă nu, cine/ce este Android?

•	 Răspândeşte Snuke malware? Dacă nu, cine/ce este Snuke?

•	 Răspândeşte Philochip malware? Dacă nu, cine/ce este Philochip?

Răspunsurile trebuie să fie argumentate şi bazate pe dovezi. Grupul va discuta 
despre rezultatele investigaţiei şi va crea un document final, cu dovezile ata‑
şate.

CONCLUZIE

Acum sunteţi pregătiţi să arătaţi clasei munca voastră. Ţineţi minte că trebuie 
să fiţi convingători, cu cât mai multe dovezi, cu atât mai bine! Succes! 
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2.3 Big Brain 
”ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ JUCAŢI – JUCAŢI‑VĂ ÎNVĂŢÂND”

SUGESTII PENTRU PROFESOR                                                                                       

La sfârşitul celei de‑a treia activităţi şi înainte de evaluarea finală, sugerăm să le 
cereţi elevilor să facă un mic test prin intermediul jocului online “Big Brain”. Profesorul 
le solicită elevilor să se conecteze la joc, la link‑ul http://virtualstages.eu/bigbrain/, să 
meargă în secţiunea Biblioteca şi să încerce provocările sugerate acolo, adică să găseas‑
că fişierele infectate şi să răspundă celor două întrebări ale chestionarului.

Profesorul reaminteşte elevilor că este important să posteze comentarii şi să discu‑
te cu ceilalți jucători/colegi de clasă.

SUGESTII PENTRU ELEVI                                                                                        

Acum că aţi învăţat ce este un virus informatic, puteţi să vă luptaţi cu duşmanul care 
infectează cu viruşi secţiunea Biblioteca. Mergeţi în Biblioteca, găsiţi fişierele infectate 
şi protejaţi‑vă concetăţenii. Răspundeţi apoi la cele două întrebări ale chestionarului.

 Nu uitaţi să postaţi un comentariu pentru colegii de clasă/joacă!
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2.4 EVALUARE 

La sfârşitul evaluării, profesorul împarte elevilor una sau mai multe grile de au‑
to‑evaluare, în funcție de activităţile desfăşurate. Odată completate, se va organiza o 
dezbatere în clasă pentru a compara rezultatele. 

Activitatea A  
HARTA CONCEPTUALĂ…

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Înţelegere şi conştientizare (prin raportare la progresul individual)
Am învățat cum funcţionează 
motoarele de căutare? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles ce este un cu-
vânt-cheie?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)

Am participat activ la munca pe 
echipe?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la  
dezbaterea din clasă? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Harta conceptuală (prin raportare la progresul individual)
Este harta conceptuală clară şi 
coerentă? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Este harta conceptuală 
completă? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Poate fi îmbunătăţită harta 
conceptuală?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea B 
EU EVALUEZ, TU EVALUEZI

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)
Am participat activ la munca pe 
perechi?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la  
dezbaterea din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Înţelegere şi conştientizare (prin raportare la progresul individual)

Am înţeles conceptele de 
veridicitate/credibilitate a 
informaţiei online?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles criteriile de evaluare 
ale informației online?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Selecţie şi evaluare (prin raportare la progresul individual)
Am găsit cel puţin două site-uri 
de încredere? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am găsit cel puţin două site-uri 
ce nu prezintă încredere?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am sugerat cel puţin două mo-
tive de veridicitate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am sugerat cel puţin două mo-
tive de neîncredere?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea C 
WEBQUEST: ATENŢIE LA VIRUS!

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)
Am contribuit activ la  
îndeplinirea sarcinii grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribui activ la  
dezbaterea din clasă despre 
sarcina grupului? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Înţelegere şi conştientizare (prin raportare la progresul individual)

Am înţeles cum se plănuieşte 
o strategie pentru cercetarea 
online?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles cum să folosesc 
corect Internetul pentru a găsi 
informaţiile de care am nevoie?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Cercetare, selecţie şi evaluare (prin raportare la progresul individual)
Am fost activ în căutarea de 
informaţii relevante?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am fost activ în selecţia 
informaţiilor relevante? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am fost activ în evaluarea 
informaţiilor relevante?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am comparat şi verificat 
informaţiile găsite?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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CAPITOLUL 3: 

IDENTITATEA

3.1 OBIECTIVE
“Cunoaşte‑te pe tine însuţi” este proverbul antic grecesc, inscripţionat pe templul 

Oracolului din Delphi, ce rezumă foarte potrivit îndemnul lui Socrate de a găsi adevă‑
rul în noi înşine. S‑au schimbat multe lucruri de pe vremea lui Socrate, dar îndemnul 
spre autocunoaştere ca fundament al înţelegerii lumii exterioare rămâne valid în spe‑
cial pentru tinerii ce trec pe parcursul adolescenţei printr‑o importantă etapă în forma‑
rea identităţii. Ce rol pot juca tehnologiile digitale în acest delicat proces al construirii 
identităţii? Cei care au avut de‑a face cu aceste teme au subliniat rolul pe care‑l pot 
juca reţelele sociale în sprijinirea auto‑explorării şi experimentării identităţilor multiple: 
condiţia asociată de anonimitate permisă online poate da ocazia celor implicaţi să‑şi 
exprime diverse faţete ale personalităţii, noi sau neaşteptate şi să se auto‑cunoască 
în diferite contexte. Mai mult, posibilitatea exprimării prin intermediul unei varietăţi 
de coduri lingvistice (de la text la imagine, de la muzică la video) poate avea rezultate 
pozitive în ceea ce priveşte exprimarea potenţialului celor implicaţi de a se autopre‑
zenta. Însă pe de altă parte, condiţia asociată de anonimitate poate avea consecinţe 
neplăcute, cum ar fi oferirea de informaţii neadevărate în ceea ce priveşte identitatea: 
spre exemplu, o persoană poate pretinde că este expertă în domeniul medical şi poate 
oferi sfaturi utilizatorilor unui forum, fără să fie cu adevărat calificată. Se poate întâmpla 
ca oamenii implicaţi să nu distingă contextul în care se află, oferind reprezentări ina‑
decvate şi necorespunzătoare despre ei înşişi: este cazul celor care postează comentarii 
negative la adresa angajatorilor pe Facebook, fără să ţină seama de faptul că unii dintre 
colegii lor pot vedea postarea, deoarece le sunt prieteni online. 
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Acest capitol are ca scop, în primul rând, promovarea capacităţii elevilor de a dis‑
tinge între diferite roluri şi contexte, punând accent pe deosebirile dintre identităţile 
online şi offline; pe lângă aceasta, urmăreşte să încurajeze dezvoltarea capacităţilor ex‑
presive şi de autoprezentare, pentru o mai bună auto‑cunoaştere care să ţină cont de 
context şi audienţă.

Pe scurt, obiectivul capitolului este să stimuleze dezvoltarea următoarelor capaci‑
tăţi, abilităţi şi competenţe:

•	 Înţelegerea identităţii online/offline

•	 Înţelegerea relaţiei dintre identitate şi roluri/contexte

•	 Înţelegerea implicaţiilor pozitive şi negative ale identităţii online 

•	 Capacitatea de auto‑explorare în relaţie cu diferite contexte (online/offline)

•	 Capacitatea de înţelegere a autoprezentărilor celorlalţi 

•	 Capacitatea de autoprezentare în funcţie de scop şi audienţă

STRUCTURĂ, CERINŢE PRELIMINARE ŞI INSTRUMENTE
Capitolul este structurat pe trei activităţi: prima este dedicată explorării concep‑

tului de identitate online/offline; cea de‑a doua reia şi aprofundează prima activitate, 
luând în considerare riscurile asociate fraudei de identitate; cea de‑a treia propune re‑
alizarea unei autoprezentări bazate pe utilizarea de limbaje digitale, din perspectiva 
storytelling‑ului. Împreună, cele trei activităţi pun în discuţie problemele diferite le‑
gate de identitatea online, punând accent atât pe aspectele pozitive (explorare şi au‑
to‑cunoaştere) cât şi pe cele problematice (fraudă). Profesorul poate decide dacă vor fi 
desfăşurate toate activităţile sau doar una sau două dintre ele. Primele două activităţi 
necesită una sau două ore de curs. Cea de‑a treia este mai complexă şi necesită cel 
puţin trei ore de curs.

Se presupune că elevii ştiu să folosească un browser, programele Word şi Power‑
point.

Cea de‑a treia activitate necesită cel puţin un calculator la doi elevi şi conexiune la 
Internet. Prezenţa în clasă a unei table interactive poate facilita activitatea de reflecţie 
asupra resurselor online.
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CAPITOLUL PE SCURT                                                                                                   

TITLU: IDENTITATEA

Scurtă descriere
Capitolul propune trei activităţi ce au ca scop conştientizarea conceptelor 
de identitate online/offline şi promovarea capacităţilor de auto-prezentare 
într-un context digital

Cuvinte cheie
Identitate, avatar, auto-prezentare, auto-exprimare, imagine, imaginea 
celorlalţi, storytelling

Grup ţintă Elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani

Durată

Durata totală: 17 ore
Activitatea A – “Unul, nici unul şi o sută de mii”: aproximativ 4 ore 
Activitatea B – “Arată-mi avatarul tău ca să-ţi spun cine eşti”: aproximativ 
4 ore
Activitatea C – “ Eu în 5 imagini”: aproximativ 8 ore
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând” : aproximativ 30 de 
minute
Evaluare: 30 de minute

Cerinţe preliminare Utilizarea unui browser, a Powerpoint-ului şi a Word-ului

Structura activităţilor

Activitatea A – “Unul, nici unul şi o sută de mii”: individual şi pe grupe
Activitatea B – “Arată-mi avatarul tău ca să-ţi spun cine eşti”: perechi
Activitatea C – “Eu în 5 imagini”: individual
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând” : individual
Evaluare: Individual

Materiale şi
 instrumente

Cel puţin un calculator la 2 elevi, conexiune la internet, tablă, hârtie şi 
creion; eventual un videoproiector

Software

Activitatea A – “Unul, nici unul şi o sută de mii”: nu este necesar un 
software specific
Activitatea B – “Arată-mi avatarul tău, ca să-ţi spun cine eşti”: nu este 
necesar un software specific
Activitatea C – “Eu în 5 imagini”: Powerpoint sau Photo-story 3
“ Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: jocul online “Big Brain”
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3.2  ACTIVITATE
Activitatea A 
“UNUL, NICIUNUL ŞI O SUTĂ DE MII”

OBIECTIV                                                                                                                                        

Scopul acestei activităţi este de a îi determina pe elevi să se gândească la conceptul 
de identitate,  în contexte online şi offline. Elevii trebuie să realizeze în primul rând o 
autoprezentare, realizând un fel de card de identitate, iar apoi să participe la un joc, în 
care li se cere să interpreteze diferite roluri. La sfârşitul acestei activităţi, elevilor li se 
cere să se gândească la felul în care identitatea unei persoane se modifică în funcţie de 
context.

IDENTITATEA (ONLINE/OFFLINE) ŞI SITE‑URILE DE SOCIALIZARE 

Titlul acestei activităţi, “Unul, nici unul şi o sută de mii”, este inspirat de unul din‑
tre cele mai faimoase romane ale scriitorului italian Luigi Pirandello. Publicată în 
1926, această lucrare îl are ca personaj principal pe Vitangelo Moscarda şi este 
centrată pe tema identităţii. Moscarda trece printr‑un proces în care este mai întâi 
acelaşi pentru toată lumea (unul), apoi nimeni (nici unul), după ce conştientizează 
diferenţele dintre diverse euri aflate în contact cu ceilalţi oameni. Dincolo de po‑
ziţia filosofică specifică lui Pirandello, am observat cu toţii multitudinea de euri ce 
coexistă înlăuntrul nostru şi condiţionarea socială care joacă un rol important în 
formarea imaginii noastre. Viaţa socială, relaţiile cu ceilalţi, traiul în lume implică 
asumarea unor roluri şi identităţi care se schimbă odată cu trecerea timpului şi în 
funcţie de context. Suntem sau am fost copii, adolescenţi sau adulţi, studenţi sau 
profesori, copii sau părinţi…

Formarea identităţii este un proces care continuă pentru tot restul vieţii, dar ado‑
lescenţa se dovedeşte a fi, în mod special, un moment critic. Ce impact are media 
asupra acestui proces? Mai exact, ce rol joacă reţelele sociale?

Reţelele sociale aparţin unei categorii speciale de site‑uri, caracterizate de fap‑
tul că profilurile şi comentariile utilizatorilor constituie o reţea socială virtuală. 
Profilul conţine informaţii de identificare despre utilizator (cum ar fi vârsta, sexul, 
interese etc.) şi deţine un URL ce poate fi vizitat direct. Cei care văd profilul pot 
să posteze comentarii şi informaţii ce pot fi văzute şi de alte persoane. Reţelele 
sociale permit crearea de liste cu alte profiluri, aşa‑zişii “prieteni” şi linkuri către 
profilurile acestora, ce pot fi văzute şi de prietenii prietenilor. O reţea virtuală este 
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generată într‑un mod care permite fiecărei legături să facă trimitere la profilul 
altcuiva, iar cei interesaţi pot ajunge prin această reţea la prietenii prietenilor. Fa‑
cebook este în ziua de astăzi cea mai populară reţea socială, cu implicaţii semni‑
ficative în domeniul socializării. Pentru a fi pe Facebook trebuie în primul rând să 
creaţi un profil, adică să decideţi ce şi câtă informaţie personală distribuiţi. Traiul 
pe Facebook presupune interacţiunea cu ceilalţi oameni, iar fiecare acţiune des‑
tinată publicului larg sau unui public restrâns, presupune punerea la dispoziţie a 
altor informaţii pe profilul nostru. După cum se poate ghici din aceste observa‑
ţii, prezenţa pe Facebook a devenit în ziua de astăzi o practică obişnuită printre 
tineri, iar acest lucru duce la un număr de probleme şi întrebări ce ţin direct de 
tema construirii identităţii. Ce informaţii trebuie distribuite? Care este limita inti‑
mităţii, în ziua de astăzi? Cum rezolvăm “reprezentarea inevitabilă a eului” gene‑
rată de simplul fapt că suntem prezenţi pe Facebook? Cum facem distincţie între 
contexte, între eul nostru “Unul, nici unul şi o sută de mii” şi cum ne protejăm 
imaginea? Acestea sunt doar câteva întrebări.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1. Pre‑activitate 

Pentru început, profesorul iniţiază o discuţie în clasă despre conceptul de identita‑
te în contexte diferite, online şi offline, punând elevilor întrebări de genul:

•	 Ce înseamnă cuvântul “identitate”?

•	  Putem avea mai mult de o identitate în viaţa reală?

•	  Se schimbă identitatea în funcţie de context?

•	  Ce diferenţe sunt între identitatea online şi cea offline?

Apoi profesorul rezumă concluziile discuţiei, punând accent pe următoarele con‑
cepte: a) identitatea nu rămâne la fel, ci evoluează tot timpul; b) identitatea se schimbă 
în funcţie de context: spre exemplu, a fi elev nu este acelaşi lucru cu a fi fiu/fiică sau a 
fi fiu/fiică nu este acelaşi lucru cu a fi prieten; c) construcţia identităţii constă parţial 
într‑un proces selectiv prin care alegem informaţiile personale pe care vrem să le îm‑
părtăşim cu alte persoane.

După clarificarea conceptelor de mai sus, profesorul propune elevilor să pregătească 
o prezentare, realizând un fel de “card de identitate” (adică o autoprezentare prin interme‑
diul căreia elevii să‑şi poată găsi prieteni), unde pot ataşa poze personale aduse de acasă. 
Elevii trebuie să aleagă ce informaţii vor distribui despre ei înşişi şi ce informaţii nu vor 
distribui. Acest aspect trebuie evidenţiat de către profesor. Crearea cardului de identitate 
implică completarea unui tabel (Apendice 1) ce va fi înmânat profesorului la sfârşitul orei.
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2. Activitate

După ce elevii s‑au gândit la conceptul de identitate şi în particular la “identitatea 
de prieten”, li se prezintă jocul mima, în cadrul căruia li se cere să interpreteze diverse 
roluri în diverse situaţii.

Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5‑6 membri. Fiecărui grup i se cere să joace mima: 
profesorul dezvăluie rolurile/situaţiile în faţa a trei membri ai grupului, aceştia trebuie 
să le interpreteze, iar restul grupului trebuie să ghicească în 15 secunde ce rol s‑a jucat. 
Personajele principale sunt mereu în număr de două: Giovanni şi Francesca, doi ado‑
lescenţi de şaisprezece ani, care îşi schimbă rolurile în funcţie de situaţiile următoare:

ROL SITUAŢIE
Francesca, cea orgolioasă: când este cu prietenele devine 
orgolioasă

În centrul oraşului, la 
cumpărături

Giovanni, tipul dur: Giovanni este puţin cam arogant cu cei mai 
mici decât el

În parc cu colegii de şcoală

Giovanni, “tocilarul”: tot timpul e cu mâna pe sus La şcoală în timpul orelor
Francesca, sora mai mare: are foarte mare grijă de fraţii ei mai mici În familie
Giovanni, cântăreţul talentat: are o voce foarte bună şi cântă cu 
plăcere

Cu formaţia lui

Francesca, patinatoarea: se antrenează cu perseverenţă La sala de sport
Giovanni, fratele afectuos: are două surori mai mari şi le poartă de 
grijă

În familie

Giovanni, fiul răsfăţat: face năzbâtii şi îi tachinează pe părinţi În familie
Francesca, timidă faţă de colegi, orgolioasă cu prietenele, 
ruşinoasă faţă de băieţi

La film

Francesca, eleva neastâmpărată: vorbeşte tot timpul şi deranjează 
ora

La şcoală în timpul orelor

 

Grupul care ghiceşte cele mai multe situaţii/ roluri câştigă jocul. Elevii nu trebuie 
să folosească exact aceleaşi cuvinte ca în tabel, atâta timp cât dovedesc că au înţeles 
rolurile/ situaţiile. 

În timp ce elevii se joacă, profesorul notează treptat pe tablă rolurile jucate. Vă sfă‑
tuim să folosiţi aceeaşi schemă pentru Giovanni şi Francesca:
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Rezultă clar din schemă că Giovanni pare să aibă identităţi contradictorii. Cum pu‑
teţi explica acest lucru? Pentru a‑i face pe elevi să se gândească la această problemă, la 
sfârşitul jocului sunt rugaţi să inventeze o scurtă povestire în care diversele roluri jucate 
de Giovanni să capete un sens. Spre exemplu, Giovanni este un elev model, dar are un 
caracter slab, iar când se duce în parc se lasă influenţat de către prietenii mai mari şi se 
poartă ca un dur; sau se simte neglijat de către părinţi, aşa că la şcoală este un elev bun, 
dar acasă se poartă urât. Imaginaţia îi pot ajuta pe elevi să înţeleagă jocul complicat al 
eului şi al identităţilor diferite.

3. Post activitate 

La sfârşitul activităţii, profesorul propune o reflecţie asupra jocului ce tocmai s‑a 
încheiat şi pune elevilor întrebări de genul:

•	 Cine este Giovanni de fapt? Cine este Francesca de fapt?

•	 În ce măsură situaţiile ne pot condiţiona felul de a fi?

•	 Comportamentul lor pare să fie sau nu coerent?

•	 Vi s‑a întâmplat să jucaţi roluri contradictorii?

•	 Ce aţi schimba în cardul vostru de identitate după acest joc?

Profesorul încheie lecţia subliniind importanţa unei mai bune auto‑cunoaşteri şi 
înţelegerea limitărilor pe care le pot avea asupra noastră contextele în care trăim. Une‑
ori aceste restricţii par să fie graniţe ce limitează exprimarea, alteori aceste limite sunt 
necesare: în unele cazuri extreme, oamenii se pot înşela cu privire la propria identitate. 
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MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Cardul de identitate

DESPRE MINE
POZELE MELE 

(adăugaţi una sau mai multe poze cu voi 
sau cu alte persoane)

Activitatea B  
“ARATĂ‑MI AVATARUL TĂU, CA SĂ‑ŢI SPUN CINE EŞTI” 

OBIECTIV                                                                                                                                            

Scopul acestei activităţi este de a‑i face pe elevi să conştientizeze problema fraudei 
de identitate. Elevilor li se cere să potrivească avataruri şi profile şi să explice alegerile 
făcute, apoi li se cere să reflecteze asupra consecinţelor eventualelor neconcordanţe 
între identitatea online şi cea offline a profilelor analizate. La sfârşitul activităţii elevilor 
li se cere să se gândească la avataruri şi la informaţia din profilele lor.
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AVATAR

În limbajul internetului, un avatar este un alter ego digital al persoanei care interac‑
ţionează într‑un mediu virtual. De obicei este o imagine care reprezintă o persoană 
într‑o comunitate virtuală, chat, forum sau joc online. Această imagine poate avea 
dimensiuni diferite, stabilite de normele comunităţilor virtuale şi subiecte diferite: 
poate înfăţişa un personaj fictiv (un desen animat sau un personaj dintr‑un film), un 
personaj real (cum ar fi cântăreţul sau actorul tău preferat sau poza ta) sau diverse 
teme, cum ar fi: animale, peisaje şi multe altele. Avatarurile sunt utilizate cel mai des 
pe forumuri, chat‑uri şi jocuri online de tip RPG, unde crearea de alter ego‑uri este 
o practică comună. 

Avatar este, de asemenea, numele unui celebru film science fiction din 2009, scris şi 
regizat de James Cameron. Acţiunea filmului se petrece, bineînţeles, în viitor. Anul 
este 2154. RDA, o companie interplanetară, doreşte să exploateze depozitele de 
minerale ale Pandorei, o lume primordială, acoperită cu păduri şi locuită de fiinţe 
umanoide inteligente numite Na’vi. Deoarece oamenii nu pot respira aerul Pando‑
rei fără utilizarea măştilor de oxigen, oamenii de ştiinţă au creat avatare, organisme 
hibride între oameni şi Na’vi. Compania vrea să obţină unobtanium, un cristal de 
fier a cărui exploatare ar putea rezolva problemele energetice ale lumii. Însă cele 
mai bogate depozite se află în locuri inaccesibile, deosebit de importante pentru 
Na’vi. Cum diplomaţia pare să dea greş, colonelul Quaritch şi managerul Parker 
Selfridge pregătesc un atac militar. Între timp, apare Jake Sully. Fostul puşcaş ma‑
rin, imobilizat într‑un scaun cu rotile, este chemat să ia locul fratelui său Tommy, 
ucis in timpul unui jaf. Fiind gemeni monizigoţi, Jake este singurul în măsură să‑i ia 
locul lui Tommy, deoarece avatarul acestuia a fost realizat în mod expres cu codul 
său genetic. Colonelul îi propune lui Jack o intervenţie chirurgicală în urma căreia 
ar putea să‑şi recupereze picioarele, în schimbul informaţiilor utile pentru atac. Fos‑
tul puşcaş marin acceptă propunerea, bucuros că există posibilitatea recuperării. 
În timpul unei expediţii, Jake o întâlneşte pe Neytiri, o războinică Na’vi care vede 
în el semnele criptice ale voinţei zeităţii Eywa, divinitatea adorată de Na’vi. Jake 
afirmă că vrea să cunoască obiceiurile şi tradiţiile Na’vi şi în ciuda sfidării războini‑
cului Tsu’tey, Neytiri îl ajută să cunoască oamenii şi relaţia lor cu Pandora. La sfârşit, 
Jake este acceptat de trib, învaţă obiceiurile lor şi se îndrăgosteşte de Neytiri. După 
multe aventuri, Na’vi îi forţează pe soldaţii forţelor terestre să părăsească Pandora, 
în timp ce Jake ia parte la o ceremonie sfântă, în care părăseşte corpul său uman şi 
se mută definitiv în avatarul lui. 

Perspectiva acestui film poate stimula o discuţie privind conceptul de avatar.
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INSTRUCŢIUNI                                                                                                                            

1. Pre‑activitate 

Activitatea începe cu proiecţia câtorva scene din filmul “Avatar”, pentru a introduce 
conceptul de avatar şi pentru a‑i îndemna pe elevi să se gândească la conceptul de 
“mască” în context virtual, cu tot ce presupune el.

La sfârşitul proiecţiei, profesorul iniţiază o discuţie în clasă despre aceste teme, pu‑
nând întrebări de genul:

•	 Ştiţi ce înseamnă cuvântul avatar?

•	 Aveţi un avatar?   

•	 Sunteţi siguri că în spatele avatarurilor, oamenii sunt într‑adevăr cine afirmă 
că sunt?

Profesorul scrie pe tablă elementele ce rezultă din discuţie, pentru a le discuta la 
sfârşitul activităţii ca subiect de reflecţie.

ATENŢIE: dacă nu puteţi începe cu proiecţia filmului, puteţi începe direct cu ches‑
tiunile evidenţiate în întrebări.

2. Activitate

1. Activitatea continuă cu jocul “Avatar”. Clasa este împărţită pe grupe mici (max. 
4‑5 membri) şi elevilor li se cere să facă corespondenţa între cinci avataruri şi cinci pro‑
filuri explicând motivul alegerii. Elevii pot folosi materialul pregătit pentru această ac‑
tivitate. (Apendice 1)

La sfârşitul activităţii fiecare grup prezintă rezultatele obţinute motivând alegerea.

Potrivirea corectă: avatar 1 > profilul 3; avatar 2 > profilul 4; avatar 3 > profilul 5; 
avatar 4 > profilul 1; avatar 5 > profilul 2.

Cel mai important lucru nu este corectitudinea corespondenţelor, ci atenţia acor‑
dată consecinţelor negative ce derivă din ele, dacă informaţia din profil şi sugerată prin 
avatar nu este reală. Pentru a stimula reflecţia, profesorul va anima discuţia printr‑o 
serie de întrebări:

•	 Ce s‑ar întâmpla dacă Angelo Rossi ar fi un adolescent de 16 ani?

•	 Ce s‑ar întâmpla dacă Luca ar avea 48 de ani şi nu 19?

•	 Ce s‑ar întâmpla dacă Lucilla n‑ar fi ghicitoare profesionistă? 
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3. Post‑ activitate 

Activitatea se sfârşeşte cu o discuţie asupra consecinţelor negative ale fraudei de 
identitate şi cu sfatul de a alege cu mai multă grijă avatarul.

ATENŢIE! Acest sfat nu trebuie să limiteze imaginaţia şi dorinţa de explorare. Este 
important ca profesorul să sublinieze că jocul identităţilor este o foarte bună formă de 
auto‑cunoaştere; este important să nu înşelăm şi să nu ne lăsăm înşelaţi de alţii.

 MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Jocul avatar 

În tabelul nr.1, sunt cinci avatare în căutare de profil şi în tabelul nr.2 sunt cinci pro‑
filuri în căutare de avatar. Practic trebuie să observaţi detaliile şi să formulaţi ipoteze în 
legătură cu corespondenţa dintre profile şi avatare, ca un adevărat detectiv. La sfârşitul 
activităţii, veţi prezenta rezultatele colegilor şi le veţi discuta cu profesorul.

TABELUL NR.1

AVATAR 1 AVATAR 2 AVATAR 3 AVATAR 4 AVATAR 5

TABELLA N. 2

PROFILUL 1 PROFILUL 2 PROFILUL 3 PROFILUL 4 PROFILUL 5

Mă numesc 
Emma şi am 32 
de ani. Locuiesc 

într-o casă 
frumoasă din 

Messina, cu soţul, 
copiii mei şi un 
căţel adorabil. 

Mă numesc 
Angelo Rossi. Am 
absolvit medicina 
şi sunt disponibil 

pentru a oferi 
sfaturi, inclusiv 

online.

Bună, sunt Luca! 
Am 19 ani. Îmi 
place să merg 
la film, să fac 

sport şi să stau cu 
prietenii! Haideţi, 

vreau cât mai 
mulţi prieteni! 

Numele meu 
este  Lucilla. 

Sunt ghicitoare 
profesionistă 

cu mulţi ani de 
experienţă. Vă 
pot ajuta să vă 

rezolvaţi proble-
mele. 

Bună, sunt Elena. 
Am 14 ani. Lo-

cuiesc cu familia 
într-un oraş mic 

şi-mi place să 
merg la zoo. 
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CORESPONDENŢE 

AVATAR
PROFIL 

 (completaţi: Profilul 1  
sau Profilul 2 etc.) 

DE CE 
 (explicaţi motivele 

corespondenţei)
Avatar 1
Avatar 2
Avatar 3
Avatar 4
Avatar 5

Drepturi: Avatarele 1 şi 2 sunt preluate de pe http://it.imvu.com/signup/index; 
Avatarul 3 este preluat de pe http://www.forumsextreme.com/Avatars_Animals.html; 
Avatarul 4 este preluat de pe http://www.tiptopglobe.com/avatars‑free‑forum‑‑figu‑
res‑children, Avatarul 5 este preluat de pe http://www.bbc.co.uk/doctorwho/gallery/
avatars/index.shtml.

Activitatea C  
“Eu în 5 imagini”

OBIECTIV                                                                                                                                       

Scopul acestei activităţi este de a promova dezvoltarea capacităţilor de autopre‑
zentare la elevi, prin utilizarea de mijloace digitale. Elevilor li se cere să pregătească o 
autoprezentare printr‑o scurtă naraţiune susţinută de “5 imagini”. Această prezentare 
va fi bazată pe imagini, texte şi eventual muzică şi va avea forma unei poveşti. Prezen‑
tarea are ca scop evidenţierea personalităţii, intereselor şi experienţelor de viaţă. La 
sfârşitul activităţii elevii trebuie să‑şi prezinte munca unui coleg şi să evalueze eficaci‑
tatea produsului final.

PREZENTAŢI‑VĂ PRIN MIJLOACE DIGITALE

Expresia “digital storytelling” vine de la Joe Lambert (directorul Centrului pentru 
Digital Storytelling) şi Dana Atchley, care au creat în anii ‘90 un sistem interac‑
tiv multimedia sub forma unei piese de teatru, prezentând pe un ecran mare din 
fundal, fotografii şi clipuri video cu poveşti de viaţă. Această tehnică este bazată 
pe combinaţia dintre naraţiune şi utilizarea limbajelor multimedia. Storytelling 
însemnă deci “a spune poveşti” şi, în acest caz, poate fi definit ca un proces ce 
permite oamenilor să spună altor oameni poveştile inspirate din viaţa personală 
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sau din imaginaţia lor. Adjectivul “digital” indică încă de la început un nou mod 
de storytelling bazat pe tehnici de producţie media ce utilizează calculatoare, ca‑
mere foto digitale, reportofoane, software şi alte instrumente similare. Aceste noi 
tehnologii permit oamenilor să posteze pe Internet, podcast‑uri sau alte sisteme 
de distribuţie. Poveştile pot fi realizate sub diferite formate. Pot fi bazate doar 
pe audio: în acest caz voci, sunete, zgomote şi muzică. Se mai pot folosi imagini 
statice sau multimedia sau pot fi sub forma unui hipertext multimedia, permiţând 
crearea unei poveşti interactive în care utilizatorul poate alege calea de navigare.

Cele 7 elemente sugerate de Joe Lambert pentru realizarea unui storytelling sunt:
1. Punctul de vedere: poveştile trebuie să fie personale şi reale
2. Povestea în cauză trebuie să merite să fie spusă
3. Conţinutul trebuie să fie captivant
4. Este de preferat să vă folosiţi vocea
5. Coloana sonoră este importantă de vreme ce are puterea de a anticipa ce 

urmează să se întâmple
6. Toate componentele (voce, muzică, imagini) trebuie folosite armonios, fără 

să generaţi redundanţe. Uneori câteva imagini, câteva propoziţii şi puţină 
muzică sunt de ajuns. Lăsaţi subînţelesurile şi metaforele să vorbească pen‑
tru restul

7. Ritmul este secretul povestirii 

În ziua de astăzi, storytelling‑ul digital este din ce în ce mai folosit în domeniul 
educaţional, atât în domeniul autobiografic ca practică pedagogică orientată 
spre cunoaşterea şi dezvoltarea personală, cât şi în domeniul organizaţional. Po‑
vestea poate fi locul potrivit pentru înţelegerea contradicţiilor şi pentru imagina‑
rea unui posibil viitor. În ceea ce‑i priveşte pe adolescenţi, poate fi un important 
instrument în descoperirea, explorarea şi formarea propriei identităţi, într‑o pe‑
rioadă delicată a existenţei lor ce serveşte ca punte între copilărie şi maturitate. 

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                            

1.Pre‑activitate 

Profesorul prezintă activitatea şi iniţiază o discuţie asupra importanţei autoprezen‑
tărilor, printr‑o serie de întrebări de genul: 

Ştiţi ce este un curriculum vitae? Cunoaşteţi semnificaţia cuvântului autobiografie?

Atât curriculum vitae cât şi autobiografia sunt instrumente utile de autoprezentare, 
dar sunt instrumente diferite. De ce sunt diferite? Din cauza scopului? Din cauza audi‑
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enţei căreia i se adresează?

Aţi pregătit vreodată o prezentare în care aţi urmărit să vă puneţi în evidenţă cali‑
tăţile? Dacă da, despre ce calităţi a fost vorba? 

Profesorul rezumă pe tablă răspunsurile rezultate din discuţii, împărţindu‑le pe 
grupe în funcţie de subiect şi prezintă următoarea activitate, solicitându‑le elevilor să 
se gândească la realizarea unei autoprezentări care să le pună în evidenţă calităţile.

2. 1. Activitate

Profesorul reia şi relansează activitatea, întrebând elevii ce trebuie să aibă în ve‑
dere într‑o autoprezentare şi scrie pe tablă elementele rezultate din discuţie. Practic, o 
autoprezentare ce are ca scop exploatarea abilităţilor persoanei respective, trebuie să 
conţină următoarele: 1) despre mine 2) ce ştiu să fac 3) ce‑mi place fac 4) ce mi‑aş dori 
să învăţ să fac 5) eu şi ceilalţi: cum îi văd pe cei din jur? cum sunt văzut? Profesorul ar 
trebui să ghideze îm aşa fel elevii încât aceste elemente să apară.

În acest moment, elevii sunt gata să creeze propria autoprezentare multimedia. 
Prezentarea este intitulată „Eu în 5 imagini” şi se bazează pe realizarea de cinci secvenţe 
multimedia, care pot include imagini, texte şi eventual muzică. Pentru a crea prezen‑
tarea, elevii vor construi un storyboard (Apendice 1), un instrument util pe parcursul 
elaborării proiectului lor. Profesorul explică ce este un storyboard şi le oferă elevilor 
tabelul descris în Apendicele 1. Alternativ, se poate folosi un software de prezentare 
multimedia. Munca se va desfăşura individual şi profesorul va oferi feedback fiecărui 
elev în parte. 

După realizarea storyboard‑ului, atenţia se va concentra pe punerea sa în aplicare. 
Din nou, se poate folosi un software pentru prezentări multimedia: sarcina îndeplinită 
anterior va fi examinată şi rafinată din punct de vedere tehnic şi comunicativ. Alternativ, 
se poate realiza un scurt clip video cu unelte simple şi la îndemână, cum ar fi Photostory 
3 (Anexa 2).

3. Post‑activitate 

La sfârşitul activităţii, fiecare elev va arăta clasei autoprezentarea. Va urma o discu‑
ţie, moderată de către profesor, ce va îndrepta atenţia elevilor spre următoarele între‑
bări:

•	 Care sunt cele mai des întâlnite calităţi evidenţiate în autoprezentarea voastră?

•	 Care sunt cele mai des întâlnite defecte evidenţiate în autoprezentarea voas‑
tră? 

•	 Ce aţi schimba la autoprezentarea voastră? Cum?
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MATERIALE                                                                                                                              

Anexa 1 – Storyboard‑ul: ce este şi cum poate fi realizat?

Storyboard‑ul este un instrument utilizat pentru a descrie secvenţele unui produs 
multimedia, specificând în fiecare secvenţă conţinutul textual şi/sau multimedia care a 
stat la baza lui. Este de mare ajutor în faza de planificare şi poate fi realizat pe hârtie sau 
direct, pe suport digital. Iată un exemplu de storyboard.

Mă numesc Ana şi am 16 ani…

indicaţi imagini

indicaţi imagini

indicaţi imagini

indicaţi imagini

ECRANE TEXTE MUZICĂ

indicaţi imagini
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Anexa 2 – Cum realizaţi o autoprezentare multimedia?

Pentru a realiza o autoprezentare în format multimedia, puteţi utiliza diferite in‑
strumente, de la cele folosite pentru prezentări multimedia până la softuri mai specia‑
lizate. Un instrument foarte util este Photo Story 3 (http://microsoft‑photo‑story.softo‑
nic.it/). Este un program gratuit şi uşor de folosit, disponibil pentru calculatoarele cu 
sistem de operare Windows. Permite crearea de clipuri video din succesiuni de imagini, 
prin adăugarea de efecte de mişcare şi tranziţie. De asemenea, cu Photo Story 3 puteţi 
înregistra o scurtă secvenţă audio care să însoţească fiecare imagine, puteţi adăuga o 
coloană sonoră sau puteţi să produceţi una folosind softul.

Activitatea este împărţită în 6 paşi:
1‑ Deschiderea programului şi crearea unei noi secvenţe;
2‑ Descărcarea şi adăugarea imaginilor;
3‑ Adăugarea titlurilor la imagini şi a eventualelor efecte;
4‑ Înregistrarea comentariilor audio şi personalizarea duratei şi mişcărilor;
5‑ Adăugarea unei eventuale coloane sonore;
6‑ Salvarea proiectului şi exportarea secvenţei video.

3.3 Big Brain 
„ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ JUCAŢI – JUCAŢI‑VĂ ÎNVĂŢÂND”

INDICAŢII PENTRU PROFESOR                                                                                       

La sfârşitul activităţii şi înainte de evaluarea finală, vă sfătuim să le solicitaţi elevi‑
lor să se gândească la avatarul pe care l‑au ales în jocul “Big Brain”. Profesorul le cere 
elevilor să se conecteze la joc şi să aleagă un avatar (în caz că n‑au făcut‑o deja) şi să 
completeze tabelul. Părerile din tabel urmează să fie discutate apoi în clasă.

INDICAŢII PENTRU ELEVI                                                                                                 

Acum sunteţi pregătiţi să vă comparaţi cu avatarul vostru din Big Brain. Alegeţi‑vă 
avatarul în secţiunea “Me”: (versiunea în limba engleză) şi „Eu” (versiunea în limba ro‑
mână). Observaţi cu atenţie caracteristicile avatarurilor disponibile şi alegeţi avatarul 
care vă reprezintă cel mai bine. Dacă aţi ales deja un avatar, mergeţi la următorul pas.
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Avatarul nu este  (aproape) niciodată ales la întâmplare… încercaţi să vă gândiţi la 
alegerea voastră şi completaţi următorul tabel:

PRENUME NUME (specificaţi)
Avatar ales Aleg acest avatar pentru că… (indicaţi cel puţin două motive)

Avatar respins 
Am respins celelalte avatare pentru că… (indicaţi cel puţin două 
motive)

Avatar dorit 
Dacă aş fi avut posibilitatea să aleg dintre o infinitate de avatare aş 
fi ales… (indicaţi cel puţin două motive)

Avatar alternativ
Dacă ar trebui să aleg un avatar alternativ, aş alege … (indicaţi cel 
puţin două motive)

Spuneţi‑vă părerile în clasă şi discutaţi despre ele cu profesorul şi cu colegii.
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3.4 EVALUARE 
La finalul activităţilor, profesorul pune la dispoziţia elevilor unul sau mai multe ta‑

bele de evaluare, în funcţie de numărul activităţilor desfăşurate.  

Evaluare Activitatea A 
UNUL, NICI UNUL ŞI O SUTĂ DE MII…

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Înţelegere şi conştientizare (prin raportare la progresul individual)
Am înţeles conceptele de iden-
titate (online/offline) şi de rol? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles relaţia dintre  
identitate (online/offline) şi 
contexte?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)

Am contribuit activ la munca 
echipei?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la dezbat-
erea din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Cardul de identitate (prin raportare la progresul individual)
Îşi atinge cardul meu de 
 identitate scopurile?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Se adresează cardul de  
identitate unui public ţintă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Poate fi îmbunătăţit cardul de 
identitate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea B 
ARATĂ‑MI AVATARUL TĂU, CA SĂ ÎŢI SPUN CINE EŞTI !

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)
Am contribuit activ la munca 
echipei?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit activ la dezbat-
erea din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Înţelegere şi conştientizare (prin raportare la progresul individual)

Am înţeles conceptul de avatar?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de profil 
personal? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de falsă 
identitate (online)?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Concordanţe şi argumentări (prin raportare la progresul individual)
Am găsit cel puţin două 
concordanţe (avatar-profil)? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am indicat cel puţin două 
motive care să justifice 
concordanţele găsite?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am indicat cel puţin o 
consecinţă posibilă în cazul 
declarării unei false identităţi?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea C 
EU ÎN CINCI IMAGINI

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (prin raportare la progresul individual)
Am participat activ la 
activităţile sugerate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la dezbat-
erea din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Conştientizare şi înţelegere (prin raportare la progresul individual)
Am înţeles conceptul de auto-
prezentare?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles ce elemente scot în 
evidenţă o autoprezentare?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles importanţa publicu-
lui căruia i se adresează această 
autoprezentare? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Autoprezentare multimedia (prin raportare la progresul individual)
Am înţeles cum este realizat un 
storyboard?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles cum să asamblez 
într-un mod eficient diversele 
părţi ale unei prezentări mul-
timedia?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Reuşeşte autoprezentarea mea 
să transmită un mesaj clar şi 
coerent?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

A fost convingătoare auto-
prezentarea mea?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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CAPITOLUL 4: 

CONFIDENŢIALITATE 
4.1  OBIECTIVE 

În era Facebook, adică a spaţiului virtual în care totul este potenţial vizibil pentru 
toată lumea, nu ne este uşor să le explicăm tinerilor ce este confidenţialitatea şi de ce 
trebuie protejată. Adulţii care au printre contactele lor un adolescent (copilul lor, un 
prieten de‑al acestuia, un elev etc.), au nimerit probabil peste anumite poze cu conţinut 
discutabil, în care respectivul adolescent sau unul dintre prietenii lui apar în contexte 
private, spre exemplu la duş, în ipostaze indecente sau pe jumătate dezbrăcaţi. Dacă în‑
cercaţi să‑i atrageţi atenţia, adolescentul poate afirma surprins că are tot dreptul să facă 
un lucru pe care‑l consideră absolut firesc: “aşa face toată lumea, deci care e proble‑
ma?”. Pe de‑o parte avem de‑a face cu dificultăţile lingvistice şi conceptuale: vocabu‑
larul specialistului care discută despre confidenţialitate conţine noţiuni greu de înţeles 
(în special pentru adolescenți) şi cuvinte care nu fac parte din vocabularul uzual. Pe de 
altă parte, noile generaţii par să nu înţeleagă atitudinea adultului, deoarece nu percep 
din start că există o problemă. De altfel, conceptul de confidenţialitate nu este static, 
ci dinamic: graniţa dintre public şi privat, dintre ce putem şi ce nu putem arăta, este 
supusă transformărilor. Mai mult, acest concept este puternic influenţat de contextul 
socio‑cultural şi de diverse conjuncturi: în unele zone din Africa, expunerea sânilor în 
viaţa de zi cu zi nu reprezintă ceva şocant, pe când în orice birou din Europa acest lucru 
poate provoca consternare. În anumite situaţii, anonimitatea este necesară în vederea 
protejării libertăţii de expresie: în cazurile în care acesta este împiedicată, anonimitatea 
devine singurul mod în care o persoană îşi poate propaga ideile, minimizând riscurile. 

În această situaţie ce devine din ce în ce mai complexă pe măsură ce noi instru‑
mente electronice înlesnesc publicarea şi distribuirea de informaţie, cum ne putem 
administra profilul online? Câtă informaţie personală şi ce tip de informaţie ar trebui 
să distribuim? În ce situaţii? Care sunt limitele? Mai exact: cum ne protejăm confiden‑
ţialitatea online? 
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Capitolul vizează dezvoltarea capacităţilor elevilor de a gestiona informaţiile per‑
sonale online, evaluând riscurile şi oportunităţile, şi de a‑şi proteja confidențialitatea; 
în acelaşi timp, urmăreşte conştientizarea elevilor cu privire la respectarea confidenţia‑
lităţii celorlalți. Pe scurt, capitolul are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor cunoştinţe 
şi abilităţi:

•	 Înţelegerea conceptului de confidenţialitate şi a noțiunilor înrudite

•	 Înţelegerea conceptului de confidenţialitate pe Internet şi în reţelele sociale

•	 Înţelegerea implicaţiilor negative şi pozitive ale confidenţialităţii online

•	 Capacitatea de a administra în mod autonom informaţiile personale online

•	 Capacitatea de a‑şi proteja confidenţialitatea în timpul interacţiunilor online

•	 Capacitatea de a respecta confidenţialitatea celorlalţi în timpul interacţiunilor 
online

STRUCTURĂ, CERINŢE PRELIMINARE ŞI INSTRUMENTE
Capitolul este structurat pe trei activități: prima este dedicată familiarizării cu voca‑

bularul specialistului pe tema confidenţialităţii; cea de‑a doua ţine de managementul 
informaţiilor personale online; cea de‑a treia este centrată pe respectarea intimităţii 
celorlalţi. Toate cele trei activităţi sunt legate de aspecte problematice ale intimităţii 
online, iar atenţia este orientată atât asupra aspectelor pozitive (confidenţialitatea ca 
mod de autoprotejare) cât şi asupra celor negative (violarea intimității). Profesorul poa‑
te decide dacă va desfăşura toate activităţile, două sau doar una. Primele două activităţi 
pot necesita una sau două ore de curs. Cea de‑a treia este mai complexă şi necesită cel 
puţin trei ore de curs. Se presupune că elevii ştiu să folosească un browser şi softuri de 
procesare de text şi prezentări multimedia.

Pentru prima activitate sunt necesare cel puţin un calculator la doi elevi şi cone‑
xiune la Internet. Prezenţa în clasă a unei table interactive multimedia poate înlesni 
activităţile de reflecţie.
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CAPITOLUL PE SCURT                                                                                                  

TITLU: CONFIDENŢIALITATEA

Scurtă descriere

Capitolul este structurat pe trei activităţi ce au ca scop creşterea nivelului 
de conştientizare al elevilor cu privire la problematica privat/public. 
De asemenea, promovează capacitatea de a proteja confidenţialitatea 
proprie şi pe cea a altora în mediul online

Cuvinte cheie
Confidenţialitate, date sensibile, informaţii personale, folosirea 
informaţiilor publice/private

Grup ţintă Elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani

Durată

Durata totală: 17 ore
Activitatea A - “Glosar pentru confidenţialitate”: aproximativ 4 ore
Activitatea B - “Să fii sau să nu fii… online?”: aproximativ 4 ore
Activitatea C - “Confidenţialitatea: sfaturi pentru utilizatori”: aproximativ 
8 ore
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”   aproximativ 30 min 
Evaluare: 30 min

Cerinţe preliminare
Abilitatea de a folosi  
un browser şi softuri de procesare de text şi prezentări multimedia

Mod de desfăşurare

Activitatea A - “Glosar pentru confidenţialitate”: pe grupe
Activitatea B - “Să fii sau să nu fii… online?”: pe grupe
Activitatea C - “Confidenţialitatea: sfaturi pentru utilizatori”: pe grupe
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”
Evaluare: individuală

Materiale şi instrumente
Cel puţin un calculator la 2 elevi; conexiune la Internet; tablă; hârtie şi 
creioane

Software

Activitatea A - “Un glosar pentru confidenţialitate”: nu necesită un soft 
special
Activitatea B - “Să fii sau să nu fii… online?”: nu necesită un soft special
Activitatea C  - “Confidenţialitatea: sfaturi pentru utilizatori”: instrumente 
pentru prezentări multimedia
“ Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: jocul online “Big Brain”
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4.2 ACTIVITATE

Activitatea A 
“GLOSAR PENTRU CONFIDENŢIALITATEA ONLINE”

OBIECTIV                                                                                                                                       

 Scopul acestei activităţi este de a le permite elevilor să se familiarizeze cu temele 
ce privesc confidenţialitatea online şi offline, începând cu vocabularul utilizat în acest 
domeniu. Pentru început elevilor li se cere să se gândească la conceptul de confidenţia‑
litate, în cadrul unei discuţii în clasă, apoi să construiască un glosar cu tema confidenţi‑
alitatea online, definind câteva cuvinte cheie sugerate chiar de ei, cum ar fi: confidenţi‑
alitate, date personale, date sensibile, consimţământ informat etc. La sfârşitul activităţii, 
elevilor li se solicită să prezinte şi să‑şi verifice reciproc lucrările, cu ajutorul unei grile, în 
vederea realizării unui glosar comun pe tema confidenţialităţii. 

INFORMAŢII INTRODUCTIVE DESPRE CONFIDENŢIALITATE

Conceptul de confidenţialitate presupune un vocabular nu tocmai uşor de înţeles, 
mai ales dacă nu ne adresăm unui adult. Prin aceste scurte adnotări, dorim să 
oferim câteva explicaţii pentru o mai bună utilizare a unor cuvinte şi concepte. În 
particular, ne vom concentra pe următorii termeni: consimţământ, informaţii per‑
sonale, date sensibile, autoritate, măsuri de securitate, confidenţialitate (sursă: 
www.garanteprivacy.it).

Consimţământ (Informat)
Vorbim despre consimţământ informat atunci când persoana în cauză îşi ex‑
primă prin acesta acordul faţă de prelucrarea informaţiilor personale, după 
ce a fost informată corespunzător de către persoana responsabilă cu trata‑
mentul acestor informaţii.
Date personale
Datele personale sunt informaţiile care identifică o persoană în mod direct 
(de exemplu: prenume şi nume, adresă sau cod poştal) dar şi indirect (o foto‑
grafie în care persoana în cauză apare alături de prieteni, înregistrarea vocii, 
amprente vocale sau amprente digitale). 
Date sensibile
Datele sensibile necesită o atenţie specială, deoarece fac referire la informații 
personale, cum ar fi: credinţe religioase, opinii politice, afilierea la partide 
politice, sindicate sau asociaţii, starea de sănătate şi orientarea sexuală, etc.



086

Autoritatea de supraveghere
Autoritatea pentru protecţia datelor personale este o organizaţie inde‑
pendentă creată în România prin aşa‑numita Lege a confidențialității 
(n.677/2001). Organizaţii similare există în toate ţările Uniunii Europene, 
conform Directivei Comunitare 95/46/CE. Scopul acestor organizaţii este “asi‑
gurarea protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi respectarea demnităţii persoanei”.
Măsuri de securitate
Aici ne referim la diverse tipuri de intervenţie (ex.: la nivel organizaţional) 
şi instrumente (ex.: folosirea unui firewall, unui program antivirus, controlul 
cookie‑urilor. Pentru detalii, vedeţi Activitatea C), ce protejează datele perso‑
nale şi/sau sensibile asigurându‑se că acestea nu sunt pierdute sau distruse, 
că pot fi accesate doar de personal autorizat şi că nu se aplică niciun trata‑
ment împotriva legii.
Confidenţialitate
Acest termen se referă astăzi atât la dreptul de protecţie al sferei private cât 
şi la controlul utilizării şi circulaţiei datelor personale.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1. Pre‑activitate 

Pentru început, profesorul iniţiază o dezbatere în clasă asupra conceptului de con‑
fidenţialitate, adresând elevilor întrebări de genul:

•	 Aţi auzit vreodată vorbindu‑se despre “confidenţialitate”? Dacă da, când?

•	 Aveţi informaţii personale pe care nu doriţi să le împărtăşiţi cu alţi oameni?

•	 Aveţi informaţii personale pe care le împărtăşiţi, de obicei, altor oameni?

•	 Există diferenţe între publicarea online a datelor personale şi difuzarea acesto‑
ra în mediul offline? Dacă da, care sunt acestea?

În timpul dezbaterii, profesorul face un rezumat al ideilor exprimate, notând pe 
tablă anumite concepte şi informaţii, cum ar fi: a) cuvinte cheie folosite pentru defini‑
rea conceptului de confidenţialitate; b) lista informaţiilor personale pe care elevii  nu 
doresc să le împărtăşească în mod public; c) lista informaţiilor personale pe care elevii  
sunt dispuşi să le împărtăşească în mod public; d) diferenţele dintre conceptele de con‑
fidenţialitate online şi offline.

Este important să păstraţi acest rezumat, deoarece pe baza lui va avea loc o nouă 
dezbatere la sfârşitul activităţii.
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2. Activitate

După încurajarea reflecţiilor asupra conceptului de confidenţialitate, elevilor li se 
cere să creeze un glosar.

Elevii sunt împărţiţi pe grupe compuse din 5‑6 membri. Profesorul prezintă activi‑
tatea explicând ce este un glosar şi sugerând cuvintele ce urmează să fie definite (nu 
mai mult de 3‑4 cuvinte pentru fiecare grupă):

•	 Consimțământ informat

•	 Date sensibile

•	 Date personale

•	 Autoritate

•	 Clauză de limitare a responsabilităţii

•	 Confidenţialitate

•	 Măsuri de securitate

Pentru fiecare cuvânt, grupele trebuie să conceapă o definiţie de max. 2/4 rânduri.

Pentru a căuta informaţii, elevii pot folosi diferite surse: a) site‑uri web cum ar fi: 
pentru Italia, www.garanteprivacy.it; pentru Austria, http://www.dsk.gv.at; pentru 
Germania, http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html; pentru România, 
http://www.dataprotection.ro; b) cărţi sau materiale tipărite sugerate sau puse la dis‑
poziţie de către profesor; c) interviuri cu specialiştii (în cazul în care şcoala poate orga‑
niza un mic eveniment dedicat acestei teme).

3. Post‑activitate 

La sfârşitul activităţii, fiecare grupă prezintă clasei rezultatele obţinute.

Profesorul împarte fiecărui grup câte o grilă (Anexa 1) ce conţine definiţia cuvinte‑
lor din glosar şi le solicită elevilor să compare această definiţie cu cea găsită de către 
grup şi eventual să facă corecturi.

Cele mai bune definiţii sunt trecute pe un afiş.

Activitatea se încheie cu comparaţia între ideile rezultate din dezbaterea iniţială şi 
glosarul final notat pe afiş, atenţia fiind centrată pe diferenţele şi aspectele ce au fost 
clarificate şi explicate prin intermediul căutărilor online.
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MATERIALE                                                                                                                              

Anexa 1 – Vocabularul confidenţialităţii

Tabelul conţine definiţii pentru câteva dintre cuvintele folosite atunci când vorbim 
despre confidenţialitate. Comparaţi definiţiile găsite de voi cu cele din tabel şi aduceţi 
eventuale îmbunătăţiri. 

CUVÂNT DEFINIŢIE

Consimţământ 
informat

Manifestarea explicită, de către persoana interesată, a acordului său de a accepta un 
anume tratament al datelor personale, după cum rezultă din explicaţiile oferite de 
către persoana însărcinată cu tratamentul acestor date

Date sensibile
Informaţii delicate, cum ar fi: credinţele religioase, opiniile politice, starea de 
sănătate, etc.

Date personale
Informaţii care identifică persoana, cum ar fi: nume şi prenume sau adresă, dar şi 
fotografii şi înregistrarea vocii

Autoritatea de 
supraveghere

Autoritatea independentă ce are ca scop asigurarea protecţiei datelor personale

Autorizare
Declaraţie scrisă prin care persona în cauză autorizează publicarea imaginii sale (pe 
Internet, într-o carte, într-o expoziție etc.)

Confidenţialitate
Acest termen este utilizat astăzi pentru a indica atât dreptul de protecţie al sferei pri-
vate cât şi controlul utilizării şi circulaţiei datelor personale

Măsuri de 
securitate

Setări şi dispozitive tehnice (de ex. firewall, programe antivirus, setarea browser-ului 
pe un nivel mediu de protecţie a confidențialității) folosite pentru a asigura protecţia 
datelor personale şi/sau sensibile şi utilizarea lor în conformitate cu legea

Activitatea B  
“SĂ FII SAU SĂ NU FII… ONLINE”

OBIECTIV                                                                                                                                        

Scopul acestei activităţi este de a‑i conştientiza pe elevi cu privire la riscurile şi 
beneficiile legate de distribuirea online a informaţiilor personale şi de a promova capa‑
citatea de a administra în mod autonom aceste date. La început elevilor li se cere să se 
gândească la experienţele lor personale (plăcute sau neplăcute) legate de distribuirea 
informaţiilor personale şi să analizeze informaţiile conţinute în două profile online (vezi 
mai jos) pentru a evalua riscurile şi beneficiile publicării lor. La sfârşitul activităţii li se 
cere să se gândească din nou la experienţele lor personale (plăcute sau neplăcute), 
scoţând în evidență posibilele consecinţe.
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CONFIDENŢIALITATEA ÎN ERA INTERNETULUI ŞI A REŢELELOR SOCIALE  
(SOCIAL SERVICE NETWORKS –SSN)

Viitorul incert al confidenţialităţii este asociat din ce în ce mai mult cu apariţia 
reţelelor sociale (SSN). De ce? Vom încerca să explicăm pe scurt, începând cu defi‑
niţia reţelei sociale. În general, putem defini SSN ca un spaţiu/mediu creat şi dez‑
voltat în special pentru a crea şi întreţine prietenii. Câteva exemple tipice sunt 
MySpace, Linkedln, Twitter şi Facebook, cea din urmă fiind şi cea mai faimoasă, cu 
mai mult de 900 milioane de utilizatori (Facebook, 2012).

În literatura dedicată SSN, sunt indicate trei elemente considerate caracteristice 
acestor medii de comunicare:

•	 Existenţa unui spaţiu digital unde un utilizator poate crea un profil personal 
şi‑l poate publica;

•	 Posibilitatea de a crea o listă de contacte, adică o reţea de utilizatori care pot 
comunica şi interacţiona;

•	 Posibilitatea navigării prin lista de contacte a utilizatorilor care fac parte din 
lista noastră de contacte. 

Pe scurt, pentru a face parte dintr‑o reţea socială trebuie să publici destul de 
multe informaţii personale. Dacă luăm în considerare şi alte aspecte ale Internet‑
ului, cum ar fi perenitatea şi accesibilitatea, problema confidenţialităţii devine din 
ce în ce mai complexă. În particular, Boyd (2007), un cercetător din Statele Unite, 
sugerează luarea în consideraţie a patru aspecte tipice ale erei digitale pentru a 
înţelege transformările conceptului de confidenţialitate: (1) perenitate: tot ceea 
ce se publică online rămâne acolo pentru multă vreme, (2) accesibilitate: posibili‑
tatea de a găsi informaţii despre oricine; (3) replicabilitate: este posibilă copierea 
cu copy paste a informaţiilor dintr‑un context într‑altul; (4) invizibilitatea publicu‑
lui: nu putem fi niciodată siguri în privinţa audienţei.

Cu alte cuvinte, după ce ne‑am creat profilul online şi am distribuit informaţii per‑
sonale, acestea vor rămâne online pentru multă vreme, poate chiar pentru tot‑
deauna, vor putea fi accesate, prelucrate şi publicate de către toată lumea, fără 
ştirea noastră. Nu ştim niciodată cine citeşte ce publicăm. În această situaţie, cei 
mai tineri par să fie mai expuşi riscului datorită uşurinţei cu care publică informaţii 
personale pe reţelele de socializare. Cum putem reacţiona? O strategie tipică este 
lucrul direct cu utilizatorii: ei sunt cei mai buni “gardieni” ai confidențialității lor 
on line, de vreme ce atunci când publică ceva pot opta pentru anumite setări ale 
serviciilor de internet şi ale reţelelor de socializare.
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INSTRUCŢIUNI:                                                                                                                             

1. Pre‑activitate 

Activitatea începe cu o demonstrație a profesorului. Intrând pe Internet, prin in‑
termediul unei table interactive sau a unui calculator conectat la un videoproiector, 
profesorul vizitează site‑ul Flickr (www.flickr.com, un site care permite încărcarea şi 
descărcarea de fotografii), caută o fotografie şi o descarcă pe calculator. Apoi profeso‑
rul construieşte un profil fals utilizând fotografia descărcată. În acest fel, profesorul le 
dovedeşte elevilor cât este de uşor să intri în posesia datelor personale ale altcuiva (ex. 
o fotografie) şi să le foloseşti după bunul plac.

La sfârşitul demonstrației, profesorul inițiază o dezbatere, punând elevilor întrebări 
de genul:

•	 Aţi văzut cât este de uşor să intri în posesia informaţiilor personale online şi să 
le foloseşti după bunul plac? Ce părere aveţi?

•	 Vi s‑a întâmplat ca altcineva să intre în posesia datelor voastre, încălcându‑vă 
dreptul la confidenţialitate? Puteţi da un exemplu?

•	 Vi s‑a întâmplat să intraţi în posesia informaţiilor personale ale altor oameni şi 
să le distribuiţi fără acordul acestora? Puteţi da un exemplu? 

Profesorul notează pe tablă principalele idei rezultate în urma discuţiilor pentru a 
le folosi la sfârşit ca obiect de reflecție.

2. Activitate

Activitatea continuă cu câteva reflecţii asupra consecinţelor pozitive şi negative ce 
rezultă din publicarea online a informaţiilor personale. Clasa este împărțită în grupuri 
mici (max. 4‑5 membri) care trebuie să analizeze două profile online şi riscurile/ oportu‑
nităţile aferente folosind grila pusă la dispoziţie (Anexa 1).

La sfârşitul activităţii, fiecare grup prezintă şi argumentează rezultatele obţinute. 
Profesorul va trebui să organizeze dezbaterea prin inițierea unei discuţii, după cum ur‑
mează:

•	 Stabiliţi grupuri‑perechi, care să alterneze rolurile de “prezentator” şi “obser‑
vator”;

•	 Solicitaţi grupurilor de “prezentatori” să prezinte rezultatele obţinute şi grupu‑
rilor de “observatori” să noteze cel puţin o obiecţie;

•	 La sfârşitul prezentării, intervin grupurile de “observatori”.

•	 Grupurile “prezentatori” îşi spun şi ele părerea, după care profesorul încheie 
dezbaterea.
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3. Post‑activitate 

Activitatea se încheie prin luarea în considerare a experienţelor personale (plăcu‑
te şi neplăcute) legate de distribuirea informaţiilor personale, prezentate la începutul 
activităţii. Profesorul le solicită elevilor să revină asupra lor, în lumina noilor informaţii, 
integrând eventual şi alte experienţe ce nu au fost relatate la început, deoarece n‑au 
fost considerate ca fiind problematice.

MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Grilă pentru analiza riscurilor şi beneficiilor rezultate din prezenţa online

Aveţi în continuare două profiluri. Citiţi‑le cu atenţie şi apoi completaţi următoarea 
grilă, pentru fiecare profil în parte. În această grilă elevilor li se cere să se gândească la 
riscurile şi beneficiile legate de publicarea online a informațiilor personale.

PROFILUL NR. 1
Despre mine
Sunt Monica Smith. Am 16 ani şi locuiesc în Bruxelles. Locui-
esc împreună cu părinţii mei într-o casă mică, dar cochetă, 
situată în apropierea pieţei mari din Bruxelles, în centrul vechi 
al oraşului.
Studiez arta şi moda la liceul artistic “Joan Mirò”. Visul meu 
este să ajung stilistă :) Am câteva modele pe care le puteţi 
vedea pe site-ul www.monicasmith.net.
Pe lângă design şi modă, îmi place să-mi petrec timpul cu pri-
etenele mele. Am multe prietene, dar cel mai bine mă înţeleg 
cu Claudia şi Sofia. Sofia are 16 ani ca şi mine şi suntem ve-
cine. Vara pe la ora 18:00 mergem să mâncăm îngheţată la 
Matisse. Claudia este mai mică. Are 15 ani, dar pare mai mare, 
după cum se vede şi în poză (click aici). E frumoasă, nu-i aşa?
Dacă vreţi să-mi pozaţi puteţi să-mi scrieţi la această adresă 
de email: monicasmith@yahoo.com sau mă puteţi suna la 
acest număr: +44 071 3457289.
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 PROFILUL NR. 2
Despre mine
Bună! Sunt inginer de mediu. 
Am studiat în Berlin, în Germania, unde am obţinut un master 
în domeniul energiei sustenabile.
 Întotdeauna am iubit mediul, în mod special pădurile, unde 
îmi petrec cea mai mare parte a timpului liber.
În prezent locuiesc şi lucrez în Stuttgart pentru o companie ce 
se ocupă cu distribuţia panourilor voltaice. 
Aş vrea să-mi schimb job-ul şi să lucrez în domeniul energiei 
eoliene. Asta mă interesează cu adevărat!

GRILĂ PENTRU ANALIZA PROFILELOR
Profilul nr. ___ (specificaţi)

INFORMAŢIILE DIN 
PROFILUL ONLINE ANALIZA RISCURILOR ŞI OPORTUNITĂȚILOR 

Nume
              

DA          NU

Dacă numele este indicat, în ce caz este acest lucru periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
------------------------------------------------------------------------------------  
Dacă numele nu este indicat, în ce caz este acest lucru periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Vârsta
                  

DA          NU

Dacă vârsta este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru cine? 
Daţi cel puţin un exemplu.
---------------------------------------------------------------------------------
--Dacă vârsta nu este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru 
cine? Daţi cel puţin un exemplu. 
-----------------------------------------------------------------------------------

Sex
             

DA          NU

Dacă sexul este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru cine? 
Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Dacă sexul nu este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru cine? 
Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Adresă
         

DA          NU

Dacă adresa este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru cine? 
Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Dacă adresa nu este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru 
cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Telefon Fix
       

DA          NU

Dacă numărul de telefonie fixă este indicat, în ce caz este periculos sau 
oportun? Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Dacă numărul de telefonie fixă nu este indicat, în ce caz este periculos sau 
oportun? Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Mobil
        

DA          NU

Dacă numărul de mobil este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
---------------------------------------------------------------------------------
Dacă numărul de mobil nu este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

E-mail
              

DA          NU

Dacă adresa de email este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
----------------------------------------------------------------------------------
Dacă adresa de email nu este indicată, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Loc de muncă 
   

DA          NU

Dacă locul de muncă este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
--------------------------------------------------------------------------------
Dacă locul de muncă nu este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? 
Pentru cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Hobby-uri 
          

DA          NU

Dacă hobby-ul este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru cine? 
Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Dacă hobby-ul nu este indicat, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru 
cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Obiceiuri
        

DA          NU

Dacă obiceiurile sunt indicate, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru 
cine? Daţi cel puţin un exemplu.
----------------------------------------------------------------------------------
Dacă obiceiurile nu sunt indicate, în ce caz este periculos sau oportun? Pentru 
cine? Daţi cel puţin un exemplu.
-----------------------------------------------------------------------------------

Activitatea C 
“CONFIDENŢIALITATEA: SFATURI PENTRU UTILIZATORI”

OBIECTIV                                                                                                                                       

Scopul acestei activităţi este să completeze cunoştinţele despre confidenţialitate 
şi să le sintetizeze într‑o imagine de ansamblu. Pentru început, elevilor li se cere să se 
gândească la trei situaţii tipice, apoi să conceapă un mic ghid prin intermediul căruia 
să‑i sfătuiască pe utilizatori cum să‑şi protejeze datele personale online. La sfârşitul ac‑
tivităţii elevii trebuie să‑şi prezinte realizările şi să discute pe baza lor pentru a putea 
crea la final un ghid care să conţină cele mai bune sugestii. 

CONFIDENŢIALITATEA ŞI SECURITATEA ONLINE

Problema confidenţialităţii şi securităţii pe Internet nu priveşte doar informaţiile 
personale pe care alegem să le publicăm online ci şi informaţiile obţinute de că‑
tre terţi prin intermediul unor sisteme nu întotdeauna transparente. Într‑adevăr, 
multe dintre activităţile desfăşurate pe Internet, de la comerţul electronic până la 
participarea la grupuri jurnalistice, sunt caracterizate de colectarea de date per‑
sonale a utilizatorilor. Această colectare poate avea loc într‑un mod explicit prin‑
tr‑o cerinţă dintr‑un formular electronic, sau într‑un mod secret prin intermediul 
log‑urilor şi cookie‑urilor. În cazul colectării explicite, utilizatorului i se cere să 
completeze un formular cu datele personale, în schimbul unor servicii gratuite; 
această informaţie este apoi catalogată şi utilizată deseori în scopuri comerciale. 
În acest caz, colectarea de date este reglementată prin legi în vigoare în diferite 
ţări. Însă informaţiile personale sunt de obicei colectate fără ştirea utilizatorului 
prin intermediul unor log‑uri şi cookie‑uri. 

Log‑uri (jurnale de sistem).Când utilizatorul este conectat la Internet, serverul în‑
registrează automat conexiunile pe care acesta le face. Aceste înregistrări sunt 
numite log‑uri. Scopul lor este să spioneze utilizatorii şi să obţină informaţii pe 
baza cărora să poată crea un profil al utilizatorului, folosit apoi în interes comer‑
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cial. Un alt instrument folosit pentru detectarea urmelor lăsate de utilizator în 
sistem este cookie‑ul.

Cookie‑uri. Sunt mici programe care înregistrează obiceiurile online ale utiliza‑
torului. Pot avea mai multe utilizări, spre exemplu, un administrator al unui site 
îi poate recunoaşte pe cei care vizitează site‑ul, controla frecvenţa vizitelor şi 
apoi poate personaliza site‑ul în funcție de gusturile utilizatorilor. În plus, sunt 
utilizate de către furnizori în vederea adaptării conţinutului publicitar la fieca‑
re utilizator în parte. Pentru moment, cel puţin în Italia şi în alte câteva ţări din 
lume, folosirea cookie‑urilor este bazată pe sistemul opt‑out, ceea ce înseamnă 
că utilizatorul poate arăta doar ex post că nu este de acord cu colectarea date‑
lor personale prin intermediul cookie‑urilor. Ultima Directivă a Uniunii Europene, 
numită E‑Confidenţialitate (Directiva 2009/136/CE), dispune modificarea legilor 
în vigoare în diferite țări şi introducerea sistemului opt‑in, adică obţinerea con‑
simţământului a priori. Mai există şi o a treia modalitate de obţinere frauduloasă 
a datelor personale: phishing. 

Phishing. Acest verb este folosit pentru a descrie practica de vânare a informaţii‑
lor. Acest sistem este bazat pe un tip de fraudă electronică, ce constă, de exemplu, 
în trimiterea de emailuri, în care utilizatorului i se cere să introducă datele perso‑
nale pentru a se bucura în continuare de anumite servicii.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1.  Pre‑activitate 

Profesorul prezintă activitatea cerând elevilor să se gândească la trei situații (Ane‑
xa 1). Aceste situații constau în trei scurte scenarii în care două personaje decid să se 
comporte diferit în anumite situaţii. Elevilor li se cere să aleagă un punct de vedere şi să 
explice de ce au făcut respectivele alegeri. Cele trei situaţii se referă la:

•	 Managementul datelor personale când se înscriu într‑un chat
•	 Exprimarea consimţământului informat la creare unui cont de email
•	 Atenţia şi grija faţă de încercările de fraudă prin intermediul  

phishing‑ului

La nivel operaţional, profesorul îi împarte pe elevi în echipe de câte doi oferindu‑le 
grila ce conţine cele trei situaţii (Anexa 1).

Fiecare pereche citeşte cele trei scenarii, îşi exprimă preferinţele pentru un anumit 
comportament şi argumentează apoi alegerea făcută.
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Rezultatele obţinute sunt apoi prezentate clasei şi dezbătute cu ceilalţi elevi, în 
timp ce profesorul notează pe tablă cuvinte cheie şi concepte rezultate în urma discu‑
ţiilor. 

2. Activitate

În acest moment, elevii au destule elemente pentru a organiza un mic ghid online 
adresat utilizatorilor de Internet, cu titlul “Confidenţialitatea: sfaturi pentru utilizatori”. 
Acest ghid va conține cel puţin patru sfaturi pentru protejarea confidenţialităţii online. 
Fiecare sfat va fi urmat de o scurtă explicaţie. Sfaturi pe care ar putea să le conțină 
ghidul pot fi de genul: (1) Folosiţi parole complexe, încercând să amestecaţi numere, 
litere şi simboluri; (2) Nu folosiţi niciodată aceeaşi parolă pentru mai multe conturi (3) 
Nu divulgaţi nimănui parola; (4) Nu publicaţi informaţii de inutile; (5) Verificaţi ce scriu 
oamenii despre voi online. Dacă vă îngrijorează publicarea informaţiilor personale sau 
a fotografiilor voastre pe alte site‑uri, cereţi să fie scoase; (6) Citiţi cu atenţie declaraţia 
de confidenţialitate înainte de a beneficia de orice serviciu online (crearea conturilor de 
email, înregistrarea pe siteuri, descărcarea şi instalarea de soft‑uri etc. ); Dacă declaraţia 
este absentă sau incompletă, este mai bine să nu vă oferiţi datele; (7) Setaţi browser‑ul 
de Internet pe un nivel mediu de securitate; (8) Protejaţi‑vă datele prin instalarea unui 
firewall pe calculator; (9) Verificaţi securitatea paginilor web; (10) Folosiţi un filtru an‑
ti‑phishing.

La nivel operaţional, elevii vor lucra în grupuri mici (max. 4‑5 membri). Pot consulta 
site‑uri despre securitatea online. Acest ghid poate fi creat prin utilizarea unui program 
de prezentări multimedia.

3. Post‑activitate 

La sfârşitul activităţii, grupele vor prezenta ghidul realizat.

Profesorul notează pe tablă ideile rezultate în timpul prezentării, în vederea realiză‑
rii unui ghid final complet, care să fie pus la dispoziţia tuturor elevilor.

MATERIALE                                                                                                                              

Anexa 1 – Situaţii

Mai jos sunt prezentate trei situaţii de care v‑aţi lovit în trecut sau de care vă puteţi 
lovi în viitor. Citiţi textele cu atenţie, discutaţi cu colegii şi exprimaţi‑vă preferinţele în 
legătură cu cele două situaţii. Încercaţi să vă explicaţi opţiunile. Cu cât mai multe motive 
oferiţi, cu atât mai reuşită este activitatea!
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SITUAŢIA NR.1
Alessia şi Daniela vor să se înregistreze pe un chat. În decursul înregistrării, li se 
cere să introducă următoarele date: data de naştere, şcoala, interese personale şi 
o poză. Alessia introduce toate datele, spunând că nu se poate întâmpla nimic rău. 
Daniela însă, decide să nu le divulge, deoarece lipseşte declaraţia de confidenţiali‑
tate. Cine credeţi că are dreptate? 
‑ Alessia are dreptate: chat‑ul este un mediu virtual, cine ar putea să‑ţi facă rău!
‑ Daniela are dreptate: chat‑ul este un mediu virtual, dar este mai bine să nu oferiţi 
date personale, dacă nu ştiţi cum urmează să fie folosite. 

Explicaţi de ce ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

SITUAŢIA NR.2
Andreea decide să creeze un cont de email, dar pentru că este pentru prima oară, îi 
cere ajutorul lui Giovanni. În timp ce trec prin diverse proceduri, celor doi prieteni li 
se solicită la un moment dat să accepte condiţiile referitoare la procesarea datelor 
personale. Andreea se opreşte şi îi spune lui Giovanni că vrea să citească cu atenţie. 
Giovanni vrea să accepte fără să citească, pentru a continua înregistrarea şi pentru 
a crea mai repede contul de email. Cine credeţi că are dreptate?
‑ Andreea are dreptate: confidenţialitatea este o problemă delicată, înainte de a 
accepta, este mai bine să citeşti declaraţia!
‑ Giovanni are dreptate: nu se schimbă nimic dacă citeşti sau nu, e doar pierdere de 
timp, toate declaraţiile sunt la fel!

 
Explicaţi de ce ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

SITUAŢIA NR.3
Bunicul lui Alice şi al lui Zoe a primit următorul email: “Dragă utilizator, parola dvs. 
este pe cale să expire. Dacă doriţi să folosiți în continuare contul bancar online, tre‑
buie să reactualizaţi parola completând datele personale în formularul următor. Cu 
stimă, Banca”. Neştiind cum să procedeze, bunicul cere ajutorul nepoatelor. După 
citirea mesajului, Alice îi spune bunicului să sune la bancă pentru a verifica, în timp 
ce Zoe crede că este o solicitare normală. Cine credeţi că are dreptate?
‑ Alice are dreptate: trebuie să fim atenţi la fraudele electronice.
‑ Zoe are dreptate: nu trebuie să fim paranoici!

Explicaţi de ce ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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4.3 Big Brain 
“ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ JUCAŢI – JUCAŢI‑VĂ ÎNVĂŢÂND”

INSTRUCŢIUNI PENTRU PROFESOR                                                                                       

La sfârşitul activităţilor şi înainte de evaluarea finală, profesorul solicită conectarea 
la jocul online “Big Brain”,  secțiunea  “Acasă| Topic: Rețelele sociale” şi să se desfăşoare 
activităţile propuse. Profesorul le solicită elevilor, în mod special, să răspundă la între‑
barea finală, adăugând un comentariu la fiecare răspuns şi să compare apoi răspunsu‑
rile cu cele ale colegilor, în secţiunea “Discuţii”.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELEVI                                                                                         

Acum sunteți gata pentru provocările jocului Big Brain. Mergeţi la: Acasă| Topic: re‑
ţele sociale. Începeţi prin a demasca agenţii sub acoperire trimişi de Big Brain şi eventu‑
al treceţi la următorul nivel. Dacă v‑aţi jucat deja în această secţiune, încercaţi din nou.

După ce i‑aţi descoperit pe agenţii sub acoperire, răspundeţi la cele două întrebări 
propuse în joc. ATENŢIE: adăugaţi câte un comentariu la fiecare răspuns, oferind câte o 
explicaţie pentru alegerile voastre.
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În final, mergeţi în secţiunea “Discuţii”, căutaţi câteva postări opuse părerii voas‑
tre şi întrebaţi‑vă: “Sunt sigur că am dreptate? Dacă da, ce argumente ar trebui să am 
pentru a îi convinge pe cei care au păreri diferite de ale mele? Confruntaţi‑vă ideile şi 
discutaţi cu colegii şi cu profesorul!
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4.4 EVALUARE 

La sfârşitul activităţilor, profesorul le solicită elevilor să completeze următoarele 
grile de auto‑evaluare, câte una pentru fiecare activitate. După ce sunt completate, va 
urma o discuţie în clasă prin care se va oferi feedback. 

Evaluare Activitatea A 
GLOSAR PENTRU CONFIDENŢIALITATEA ONLINE

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Înţelegere şi conștientizare (cu privire la activităţile individuale)
Am înţeles conceptul de 
confidenţialitate? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles noţiunile legate de con-
ceptul de confidenţialitate (date per-
sonale, date sensibile, consimţământ 
informat etc.) ? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles implicaţiile online ale 
intimităţii?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Responsabilitate şi participare (cu privire la activităţile de grup)

Am contribuit activ la munca grupu-
lui? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit activ la dezbaterea din 
clasă? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Un glosar pentru confidenţialitate (cu privire la activităţile de grup)
Conţine glosarul cel puţin 3-4 termeni 
relevanţi despre confidenţialitate? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Definiţiile găsite provin din surse 
verificate şi de încredere? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Sunt definiţiile corecte (adică sunt 
similare cu cele ale specialiştilor din 
formular)? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea B 
SĂ FII SAU SĂ NU FII... ONLINE? 

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (cu privire la activităţile de grup)
Am contribuit activ la munca 
grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit activ la dezbaterea din 
clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Înţelegere şi conştientizare (cu privire la activităţile individuale)

Am înţeles cât de periculoasă poate fi 
publicarea datelor personale? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles când şi în ce condiţii 
putem publica datele personale? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Analiza profilurilor (cu privire la activităţile individuale)
Am identificat cel puțin două situații 
de risc în cele două profiluri? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am identificat cel puţin două situaţii 
benefice în analiza profilurilor?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am reuşit să ofer cel puţin un 
exemplu în legătură cu situaţiile în 
discuţie? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea C  
CONFIDENŢIALITATE: SFATURI PENTRU UTILIZATORI

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (cu privire la comportamentul individual)
M-am implicat activ în activitatea 
propusă? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit activ la dezbaterea din 
clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Conştientizare şi înţelegere (cu privire la comportamentul individual)

Am înţeles conceptul de securitate 
online? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de fraudă 
electronică? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles cum să-mi protejez 
confidenţialitatea online? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Crearea ghidului online (cu privire la activităţile de grup)

Este ghidul online clar? 
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Este ghidul online complet?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Este ghidul online actualizat? 
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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CAPITOLUL 5: 

PATERNITATE ŞI  
PROPRIETATEA 

5.1  OBIECTIVE

În ultimii ani, toţi cei care lucrează în mediul şcolar sau în diverse contexte edu‑
caţionale, s‑au confruntat, probabil, cu aşa‑zisul fenomen “copy paste”. Este o practică 
folosită în ziua de astăzi de către elevi de toate vârstele. Vina n‑o poartă tehnologia, 
însă, de vreme ce conţinutul digital poate fi reprodus cu atât de multă uşurinţă, ten‑
taţia este foarte puternică. Lăsând de‑o parte interpretările superficiale ce au ca scop 
demonizarea adolescenţilor şi tehnologiei, câteva probleme se cer a fi discutate. Spre 
exemplu, putem fi convinşi că elevii înţeleg diferenţa dintre “citare” şi “copiere”? Suntem 
siguri că ştiu să folosească regulile de citare? Ce‑i determină pe elevi să adopte practica 
copy‑paste atunci când utilizează internetul ca unică modalitate de a‑şi scrie eseurile?

Şi mai mult, în era distribuirii producţiilor suportate de tehnologiile web 2.0 şi de 
reţelele sociale, cum putem stabili paternitatea unei producţii? Să luăm ca exemplu 
Wikipedia: cine sunt autorii acestui extraordinar laborator social de cunoaştere? 

Aceste întrebări ne îndeamnă să ne gândim la faptul că, dacă pe de‑o parte vechile 
practici – cum ar fi copierea – sunt încă utilizate pe scară largă, pe de altă parte, apar 
noi mecanisme de producţie a cunoaşterii însoţite de o altă abordare a conceptului de 
“producţie intelectuală”. Dezvoltarea licenţelor Creative Commons, ce vor fi discutate 
mai pe larg în cadrul acestui capitol, a dus la apariţia aşa‑zisului copyright. 

Acestea sunt principalele puncte de interes ale acestui capitol. Dar nu ne rezumăm 
doar la atât. Dacă analizăm producţiile media şi regulile lor, ajungem să ne gândim şi la 
chestiunea creativităţii. Nu este de ajuns să le spunem elevilor “Nu aveţi voie să copiaţi!” 
ci este important să‑i implicăm în activităţi creative care să le atragă atenţia.
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În acest context din ce în ce mai complex, întrebarea este: ce modalitate este mai 
potrivită pentru a‑i învăţa pe elevi să folosească internetul într‑un mod creativ, respec‑
tând totodată munca celorlalţi? Cum să depăşim antagonismele tradiţionale (cum ar fi 
original vs. copiat) pentru a descoperi noi moduri de a crea şi recrea?

Acest capitol are ca obiectiv promovarea capacităţii elevilor de a utiliza texte şi 
conţinuturi multimedia într‑un mod creativ şi corespunzător, respectând copyrightul şi 
revizuind surse şi materiale prin abordări personale şi originale. Pe scurt, scopul acestui 
capitol este încurajarea dezvoltării următoarelor capacităţi/ abilităţi:

•	 Înţelegerea conceptului de citare (cum se citează, de ce se citează)

•	 Înţelegerea conceptelor de copyright*şi copyleft* 

•	 Înţelegerea conceptului de revizuire creativă, în opoziţie cu practica  
“copy paste” 

•	 Capacitatea de a refolosi corespunzător sursele

•	 Capacitatea de a utiliza avantajele licenţelor Creative Commons* 

•	 Capacitatea de a revizui în mod creativ conţinuturile online

STRUCTURĂ, CERINŢE PRELIMINARE ŞI INSTRUMENTE
Capitolul este structurat pe trei activităţi: prima vizează aşa‑numita problemă a 

“plagiatului electronic”; a doua este centrată pe cunoaşterea condiţiilor de utilizare ale 
licenţelor Creative Commons; cea de‑a treia este dedicată revizuirilor creative online 
prin respectarea condiţiilor de utilizare. Împreună, cele trei activităţi tratează diversele 
chestiuni legate de paternitate şi creativitate online, punând accent atât pe aspecte‑
le pozitive (revizuiri creative) cât şi pe cele negative (însuşire frauduloasă). Profesorul 
poate decide dacă va desfăşura o activitate, ambele activităţi sau pe toate trei, cu ob‑
servaţia că cea de‑a treia activitate poate fi desfăşurată numai dacă au fost îndeplinite 
primele două.

Primele două activităţi necesită una sau două ore de curs. Cea de‑a treia este mai 
complexă şi necesită cel puţin trei ore de curs.

Se presupune că elevii ştiu să folosească un browser, softuri de text şi prezentări 
multimedia.

Pentru desfăşurarea acestor activităţi sunt necesare cel puţin un calculator la doi 
elevi şi conexiune la internet. Prezenţa unei table interactive multimedia în clasă poate 
facilita activitatea de reflecţie.
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CAPITOLUL PE SCURT                                                                                                        

TITLU: PATERNITATE ŞI PROPRIETATE

Scurtă descriere
Capitolul propune trei activităţi ce au ca scop conştientizarea conceptelor 
de paternitate şi plagiat şi promovarea capacităţilor creative de revizuire de 
conţinut

Cuvinte cheie
Plagiat electronic, utilizare echitabilă, Creative Commons, conţinut deschis, 
remix

Grup ţintă Elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani

Durată

Durata totală: 17 ore
Activitatea A - “Copy şi paste? Nu, mulţumesc!”: aproximativ 4 ore 
Activitatea B – “În faţa judecătorului”: aproximativ 4 ore
Activitatea C - “Un spot pentru internet!”: aproximativ 8 ore
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”: 
 aproximativ 30 de minute  

Cerinţe preliminare
Utilizarea unui browser şi softuri de procesare de text şi de prezentări 
multimedia 

Mod de desfăşurare

Activitatea A - “Copy şi paste? Nu, mulţumesc!”: perechi
Activitatea B - “În faţa judecătorului”: perechi
Activitatea C - “Spotul publicitar” : grupe
Big Brain – “Învăţaţi să vă jucaţi, jucaţi-vă învăţând”: individual
Evaluare: individuală

Materiale şi
instrumente

Cel puţin un calculator la doi elevi; conexiune la internet; tablă; hârtie şi 
creioane

Software

Activitatea A- “Copy şi paste? Nu, mulţumesc!”: nu necesită software special 
Activitatea B - “În faţa judecătorului”: un soft pentru prezentări multimedia 
Activitatea C - “Spotul publicitar”: un soft pentru prezentări multimedia
“ Învăţaţi să vă jucaţi – jucaţi-vă învăţând”: jocul online “Big Brain”
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5.2  ACTIVITATE

Activitatea A  
“COPY ŞI PASTE? NU, MULŢUMESC!”

OBIECTIV                                                                                                                                         

Scopul acestei activităţi este de a îi determina pe elevi să reflecteze asupra proble‑
mei “plagiatului electronic” în vederea îndrumării lor spre o mai bună utilizare a surse‑
lor. Iniţial, elevilor li se cere să se gândească la conceptul de “citare” şi să explice cum 
citează de obicei din lucrările altor oameni atunci când preiau fragmente în lucrările lor. 
Apoi li se solicită să caute trei citate pentru a descoperi cine sunt autorii lor, care este 
titlul lucrării şi anul apariţiei şi să scrie un scurt text care să conţină unul dintre citatele 
analizate. La finalul activităţii, elevii trebuie să prezinte rezultatele muncii lor şi să veri‑
fice dacă citatele sunt marcate corect în text.

PLAGIAT ELECTRONIC

Aşa‑numitul fenomen de plagiat electronic săvârşit prin intermediul practicii 
”copy şi paste” a condus la o mare preocupare în decursul acestor ani. Dezvol‑
tarea internetului a încurajat această practică datorită faptului că a devenit din 
ce în ce mai uşor să obţii materiale de pe internet. O strategie utilizată pentru a 
face faţă acestui fenomen, în special în Statele Unite, constă în utilizarea softurilor 
”anti‑plagiat”. Alţi autori sugerează că problema ar trebui să fie rezolvată în alte 
moduri mai articulate, prin luarea în considerare a condiţiilor psihologice, emoţi‑
onale şi culturale, care‑i pot determina pe elevi să ”copieze”.

În conformitate cu termenul general de ”plagiat”, se pot ascunde situaţii diferite, 
de la cazuri reale de fraudă până la compilarea de texte, fără precizarea sursei. 
Acestea sunt două activităţi diferite: frauda poate fi cauzată de stări emoţionale, 
cum ar fi panica şi anxietatea sau de lipsa principiilor etice. Însă în cazul compilă‑
rii, poate fi vorba de o lipsă de înţelegere sau de incapacitatea de a exprima noi 
probleme prin cuvinte proprii.

O altă situaţie presupune lipsa semnelor citării. Din nou, motivele pot fi diferite: 
este posibil ca elevii să nu cunoască faptul că sursele trebuie să fie citate sau nu 
ştiu cum să le citeze. În plus, modurile de citare pot varia de la o cultură la alta, 
de exemplu, pentru comunitatea afro‑americană limba este o comoară comună şi 
semnele citării reprezintă un element de fragmentare.



107

Conceptul de plagiat nu trebuie tratat cu superficialitate. În ţările occidentale, 
filosofii post‑moderni au criticat aspru această noţiune, de neconceput fără filo‑
sofia modernă care a pus bazele sale de conceptualizare pornind de la un punct 
de vedere teoretic.

În sfârşit, cazul Napster reprezintă un exemplu pentru modul în care concepţia ac‑
tuală a drepturilor de proprietate intelectuală nu poate fi aplicată în mod eficient 
culturii de reţea.

Atunci care sunt cele mai potrivite strategii educaţionale care pot fi implementate 
în mod inteligent pentru a face faţă acestui fenomen? Modalităţile pot să difere, 
dar ceea ce contează este gestionarea impulsului de a reprima şi planificarea ac‑
ţiunilor de educare, care pot impulsiona elevii să reflecteze critic asupra practici‑
lor cognitive proprii şi să‑şi exercite creativ propriile capacităţi de inovare, opuse 
simplei reproduceri. 

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                              

1. Pre‑activitate 

Pentru început, profesorul va iniţia o discuţie în clasă despre conceptul de citare, 
punând elevilor întrebări, cum ar fi: 

•	 Ştiţi ce înseamnă „a cita”? 

•	 Ştiţi să puneţi semnele citării într‑un text? Puteţi da un exemplu? 

•	 Putem cita doar textele scrise de mână sau şi textele online? 

•	 Atunci când citaţi texte online, ştiţi cum să le citaţi? 

•	 În afară de texte, putem cita şi un fragment dintr‑o melodie, un film sau un 
videoclip? 

În timpul discuţiei, profesorul va rezuma ceea ce se spune, notând în special exem‑
ple de citare propuse de către studenţi.

Sinteza trebuie păstrată pentru a fi analizată din nou la sfârşitul activităţii, în cadrul 
unei discuţii în clasă.

2. Activitate

După ce a solicitat elevilor să reflecteze asupra conceptului de citare şi asupra me‑
todelor proprii de citare a textelor sau a altor conţinuturi, profesorul introduce o activi‑
tate numită  „vânătoarea de citate” (Anexa 1), ce are drept scop exersarea de către elevi 
a practicii citării atunci când folosesc fragmente din lucrările altora. 
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Elevii sunt organizaţi în perechi. Profesorul împarte formularul activităţii şi o expli‑
că. Activitatea este structurată în două părţi:

CERCETARE: în formular elevii vor găsi 3 citate din autori şi / sau texte celebre. Pentru 
fiecare citat trebuie să găsească autorul (care?), opera (unde?) şi data textului – atât 
pentru original cât şi pentru redare (când?). 

COMPUNERE  odată identificate sursele, elevilor li se cere să compună o lucrare scurtă 
de aproximativ 15‑20 de rânduri care să încorporeze unul dintre citatele identificate.

Elevii pot folosi Internetul pentru cercetarea citatelor. 

Înainte de a începe activitatea este util ca profesorul să se uite la texte cu scopul de 
a identifica referinţele bibliografice utile pentru un feedback către elevi la sfârşitul ac‑
tivităţii. Primul citat este luat din „Etica nicomahică” lui Aristotel, al doilea din „Bătrânul 
şi marea” de Hemingway şi al treilea din celebrul discurs al lui Martin Luther King ţinut 
pe 28 august 1963 în faţa Lincoln Memorial din Washington, la sfârşitul unui marş de 
protest pentru drepturi civile.

3. Post‑activitate 

La sfârşitul activităţii, fiecare pereche prezintă în clasă rezultatele obţinute.

Profesorul scrie pe tablă citatele şi modul în care acestea au fost incluse în textele 
elevilor.

Profesorul compară adnotările iniţiale cu privire la modul de a cita cu cele colectate 
la sfârşitul activităţii în scopul sublinierii diferenţelor şi asemănărilor. Profesorul explică 
apoi  modul de a cita în texte folosind eventual exemple corecte date de către elevi.

Activitatea se încheie cu o reflecţie comună privind necorectitudinea practicii 
„copy paste” şi cu un exerciţiu de auto‑corectare în care fiecare pereche reciteşte textul 
şi‑l modifică urmând instrucţiunile oferite.

MATERIALE                                                                                                                                

Anexa 1 – Vânătoarea de citate...

În tabelul de mai jos, veţi găsi o listă de citate ale unor oameni celebri. Faceţi pe 
detectivii şi încercaţi să descoperiţi cine a rostit sau a scris aceste citate, unde şi când. 
Sugerăm utilizarea internetului.



109

CITATE CINE? UNDE? CÂND?
Prietenia perfectă este aceea între oameni 
buni şi virtuoşi, care doresc binele celuilalt prin 
natura lor, ca oameni buni.
Acum nu‑i vreme să te gândeşti la ceea ce nu 
ai. Gândeşte‑te la ce poţi face cu ceea ce ai.
Am un vis, şi anume că într‑o bună zi, pe 
dealurile roşii din Georgia, fiii foştilor sclavi şi 
fiii foştilor proprietari de sclavi vor putea să se 
aşeze împreună la masa fraternităţii.

După ce aţi terminat cercetarea, scrieţi un scurt eseu de aproximativ 15‑20 rânduri, 
folosind unul dintre aceste citate. La finalul activităţii, veţi discuta eseul vostru împreu‑
nă cu profesorul şi cu ceilalţi colegi.

Activitatea B  
“ÎN FAŢA JUDECĂTORULUI”

OBIECTIVE                                                                                                                                        

Scopul acestei activităţi este de a îi determina pe elevi să înţeleagă asupra concep‑
tele de Copyright, Copyleft şi Creative Commons. Elevilor li se cere în primul rând să re‑
flecteze asupra experienţelor personale cu privire la utilizarea de conţinut multimedia 
pe Internet iar în al doilea rând li se cere să analizeze trei cazuri de utilizare a materialu‑
lui lansat sub licenţă Creative Commons, în scopul de a înţelege care comportamente 
sunt permise şi care nu sunt permise, bazându‑se pe condiţiile de utilizare stabilite de 
către autor. La sfârşitul activităţii, elevii trebuie să reflecteze asupra experienţelor per‑
sonale şi să evalueze propriile practici şi acţiuni pe baza a ceea ce au învăţat. 

COPYRIGHT, COPYLEFT, CREATIVE COMMONS

Operele de creaţie (cum ar fi cărţi, filme, muzică etc.) sunt protejate prin drep‑
turi de autor. Această protecţie constă într‑o serie de drepturi exclusive de utili‑
zare economică a muncii şi a drepturilor morale, care protejează personalitatea 
autorului. În ultimii ani, un alt punct de vedere asupra acestor probleme a fost 
impunerea conceptului de Copyleft. Copyleft‑ul este conceput ca un sistem juri‑
dic de tip clauză care nu pune la îndoială întregul concept al dreptului de autor, 
dar, bazându‑se pe acest concept, oferă o nouă interpretare, atribuind drepturi 
într‑un mod diferit. De exemplu, când vorbim de Copyright, cele mai multe drep‑
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turi, inclusiv reproducerea şi modificarea, aparţin autorului, în timp ce în mai mul‑
te licenţe copyleft aceste drepturi sunt transferate utilizatorului. Pornind de la 
Copyleft, în 2001, Lessig şi alţii au fondat Creative Commons (CC, http://creative‑
commons.org), o organizaţie nonprofit adresată ideaţiei şi întreţinerii licenţelor 
de conţinut deschis. Licenţele CC de azi sunt foarte bine cunoscute şi sunt folosite 
de către Wikipedia şi alte site‑uri de partajare a conţinutului (de exemplu, Flickr 
sau SlideShare).

Clauze care reglementează drepturile acordate utilizatorilor prin licenţele CC 
sunt: 

•	 BY – Atribuire. Această clauză este întotdeauna prezentă (este singu‑
ra obligatorie) şi indică faptul că cine doreşte să reutilizeze conţinutul 
trebuie să precizeze autorul, în scopul de a atribui corect proprietatea 
intelectuală. Dacă această clauză este singura folosită, autorul permi‑
te în acest fel altor persoane să copieze, să modifice şi să redistribuie 
(chiar şi pentru profit) conţinutul original, cu condiţia ca autorul să fie 
citat. 

•	 NC – Necomercial. Această clauză indică faptul că lucrarea nu poate fi 
folosită în scopuri economice de către persoane diferite de autor. Pro‑
blema utilizării comerciale este una foarte delicată. 

•	 ND – Fără modificări. Clauza de ND interzice modificarea, prelucrarea, 
traducerea şi reutilizarea conţinutului sub alte forme. Prin urmare, au‑
torul este singurul care poate prelucra, modifica sau traduce munca sa. 

•	 SA – Partajare cu aceeaşi licenţă. Conţinutul poate fi modificat sau pre‑
lucrat de către terţi, cu condiţia ca aceste persoane să utilizeze acelaşi 
tip de licenţă pentru produsele rezultate.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                             

1. Pre‑activitate 

Pentru a începe activitatea, profesorul iniţiază o discuţie în clasă asupra conceptu‑
lui de Copyright, punând întrebări elevilor:

•	 Aţi auzit vreodată de Copyright? Dacă da, în ce context?

•	  Ce înseamnă că un film sau o piesă muzicală nu pot fi  „furate”?

•	 Cunoaşteţi pe cineva care a atras prin comportamentul său repercusiuni? Pu‑
teţi da un exemplu?

•	 Ştiţi care sunt consecinţele dacă încălcaţi copyrightul?
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În timpul discuţiei, profesorul rezumă informaţiile apărute, notând pe tablă con‑
cepte şi informaţii a) cuvinte cheie folosite pentru a defini conceptul de Copyright; b) 
lista cu exemple de comportamente care nu respectă copyrightul; c) lista cu posibile 
consecinţe.

Rezumatul trebuie păstrat pentru a fi folosit mai apoi în cadrul unei discuţii în clasă.

2. Activitate

Activitatea continuă cu aprofundarea conceptelor din acest capitol. Profesorul in‑
troduce, în special, conceptul de Creative Commons, îi întreabă pe elevi dacă au auzit de 
el şi explică funcţia şi caracteristicile sale. Profesorul poate profita de informaţiile con‑
ţinute în formularul acestei activităţi şi de cele prezente pe site‑ul Creative Commons 
(http://creativecommons.org/licenses). Este important ca profesorul să pună accent pe 
iconografia caracteristică a Creative Commons. . 

După ce a introdus conceptul de Creative Commons, profesorul explică activitatea 
pe care elevii vor trebui s‑o efectueze, în grupuri de 3‑4 persoane. Activitatea este nu‑
mită „Creative Commons: cum le folosim? În faţa judecătorului” (Anexa 1). Elevii sunt 
rugaţi să se pună în locul judecătorului, să analizeze şi să evalueze trei cazuri legate de 
utilizarea de materiale digitale eliberate sub licenţa Creative Commons şi apoi să stabi‑
lească care utilizări sunt compatibile cu condiţiile de utilizare ale autorului şi care nu 
sunt, dând şi un verdict final. 

La sfârşitul activităţilor de analiză şi de evaluare, fiecare grup va prezenta în clasă 
rezultatele proprii, oferind şi motivaţii. În acelaşi timp, profesorul va stimula dezbaterea 
prin organizarea de discuţii, după cum urmează:

•	 Stabileşte grupuri în aşa fel încât să alterneze grupurile “prezentator” 
şi grupurile “evaluator”;

•	 Le solicită grupurilor de “prezentatori” să‑şi prezinte rezultatele şi 
grupurilor de “evaluatori” să‑şi exprime acordul /dezacordul, motivân‑
du‑şi alegerile;

•	 Urmează un răspuns de la grupurile “prezentator” şi apoi profesorul 
prezintă concluziile.

3. Post‑activitate 

Activitatea se încheie cu relatarea unor experienţe personale legate de utilizarea şi 
reutilizarea materialelor digitale. Profesorul îndeamnă din nou la reflecţie pornind de 
la aceste experienţe relatate în lumina noilor informaţii şi analizarea altor experienţe 
personale care nu au fost amintite la început nefiind considerate problematice.
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MATERIALE                                                                                                                               

Anexa 1 – Creative Commons: cum le folosim? În faţa judecătorului.

Conţinutul multimedia care poate fi găsit pe internet este publicat în condiţii spe‑
cifice care reglementează utilizarea lui. Un anumit tip de licenţă, despre care aţi auzit 
deja vorbindu‑se, este Creative Commons. Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează 
această licenţă, vă sugerăm să vă puneţi în locul judecătorului şi să analizaţi cazurile 
explicate mai jos. După analiza acestora, trebuie să formulaţi o propoziţie despre perti‑
nenţa condiţiilor de utilizare. 

Dacă doriţi să obţineţi informaţii despre licenţa Creative Commons, vă rugăm să 
vizitaţi site‑ul următor: http://creativecommons.org/licenses 

Fotografiile prezintă următoarele pictograme pentru a indica condiţiile de utilizare:

CAZUL NR.1

Lucia vrea să realizeze o prezentare Power Point cu privire la frumuseţile artistice 
ale Siciliei. Din acest motiv, porneşte în căutarea unor imagini pe Flickr, o bancă de 
fotografii şi imagini. Prin această cercetare a găsit  câteva poze frumoase ale templelor 
greceşti situate pe insula italiană. 

După ce au fost date aceste condiţii de utilizare, ce poate Lucia să facă?

ACŢIUNILE LUCIEI PERMIS NEPERMIS
Lucia poate folosi fotografia, o poate modifica şi distribui fără necesitatea 
precizării autorului 
Lucia poate folosi fotografia, o poate modifica şi distribui doar în scopuri 
comerciale 
Lucia poate folosi fotografia dar n-o poate modifica, schimba, adapta.

Propoziţie: Dacă Lucia (specificaţi acţiunile ce nu sunt permise) ……………………, 
încalcă condiţiile utilizării resurselor digitale.
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CAZUL NR. 2

Antonio vrea să creeze o bază pentru o piesă muzicală pe care vrea s‑o interpreteze 
la concertul de sfârşit de an şcolar. El decide să se uite pe Youtube pentru a găsi piese pe 
care să le remixeze. Se uită doar printre filmele lansate sub licenţă Creative Commons şi 
găseşte două, care au următoarele condiţii de utilizare:

În aceste condiţii, ce poate să facă Antonio?

ACŢIUNILE LUI ANTONIO PERMIS NEPERMIS
Antonio poate folosi clipul, îl poate modifica şi distribui dar trebuie să 
precizeze autorul
Antonio poate folosi clipul, îl poate modifica şi distribui însă doar în scopuri 
comerciale
Antonio poate folosi clipul, însă numai în condiţiile stabilite de autor

Propoziţie: dacă Antonio (specificaţi acţiunile permise) ……………………………, 
atunci nu încalcă condiţiile de utilizare ale conţinutului digital.

CAZUL NR.3

Giovanna a găsit online o carte publicată sub licenţă Creative Commons. Cartea este 
foarte interesantă dar este scrisă într‑o limbă străină, aşa că mulţi dintre prietenii ei n‑o 
pot citi. Pentru a o distribui se decide s‑o traducă. Înainte să înceapă Giovanna verifică 
condiţiile de utilizare a lucrării şi găseşte următoarele clauze: 
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În aceste condiţii, ce poate să facă Giovanna?

ACŢIUNILE GIOVANNEI PERMIS NEPERMIS

Giovanna poate folosi textul, citând sursa, dar nu-l poate traduce

Giovanna poate traduce textul dar nu-l poate folosi în scopuri comerciale

Giovanna poate folosi textul şi în scop comercial

Propoziţie: Dacă Giovanna (specificaţi acţiunile ce nu sunt permise) ………………, 
atunci încalcă condiţiile folosirii conţinutului digital.

Activitatea C  
“UN SPOT PENTRU INTERNET”

OBIECTIV                                                                                                                                           

Scopul acestei activităţi este de a îndruma elevii spre o utilizare corespunzătoare 
şi creativă a conţinutului online. Elevii sunt rugaţi să se gândească la un mesaj‑cheie 
pe care doresc să‑l comunice pe internet (în termeni de oportunităţi şi/ sau riscuri) şi 
apoi să realizeze un scurt spot publicitar pe baza acelui mesaj cu ajutorul materialelor 
multimedia găsite online. La sfârşitul activităţii elevii trebuie să prezinte munca lor şi să 
determine dacă imaginile sau orice alte materiale utilizate în spotul publicitar au fost 
utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite de către autorii materialelor. 

CONŢINUT DESCHIS : BĂNCI DE DATE, PORTALURI, SERVICII WEB

Astăzi există multe bănci de date şi servicii web care pot fi folosite pentru cerce‑
tarea conţinutului multimedia digital lansat sub licența Creative Commons (CC) şi/ 
sau pentru a fi utilizate în mod liber. Este important să se cunoască aceste medii 
pentru a evita riscurile încălcării dreptului de autor... poate chiar în necunoştinţă 
de cauză! În acest formular de aprofundare vom enumera unele site‑uri utile unde 
pot fi găsite materiale audio‑video sau fotografice, ce pot fi utilizate sub licenţă 
CC sau gratuit. 

Pentru fotografii şi imagini, există multe resurse, cum ar fi:
•	 Flickr (http://ww.flickr.com): este un mediu foarte bogat unde putem căuta şi dis‑

tribui fotografii, caracterizat prin uşurința de utilizare şi o comunitate foarte mare. 
Flickr este o colecţie de fotografii individuale, care pot fi partajate şi reutilizate, este 
gratuit şi dacă vă decideţi să începeţi descărcarea, editarea sau etichetarea imagini‑
lor digitale aveţi nevoie numai de înregistrare. 
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•	 MorgueFile (http://www.morguefile.com): conține imagini digitale gratuite, care 
pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri comerciale. Arhiva include mai mult de 50 
de mii de imagini, organizate pe categorii (animale, obiecte, oameni şi peisaje) şi 
utilizatorul poate face căutări în fiecare categorie. 

•	 Ourmedia.org (http://www.ourmedia.org): Ourmedia este o nouă sursă online, în 
versiune alpha, care colectează toate conţinuturile media ce se vor distribuite şi re‑
folosite din ce în ce mai mult. 

•	 OpenPhoto (http://www.openphoto.net): este o comunitate crea‑
tă cu scopul de a aduce laolaltă fotografi şi utilizatori care să facă schimb 
de imagini distribuite sub licența Creative Commons. Acesta conţine o 
bază de date cu un motor de licenţă integrat în platforma open source. 

Pentru muzica, sunt recomandate:
•	  BeatPick (www.beatpick.com): în ultimii ani a colectat un catalog de piese de cali‑

tate, ce pot fi folosite pentru filme, televiziune şi publicitate. Cu Beatpick.com este 
posibilă căutarea unei piese şi apoi obţinerea unei licenţe Creative Commons în doar 
câteva minute şi online. Proiectele non‑comerciale pot folosi muzica gratuit, cu con‑
diţia să fie întotdeauna numite Beatpick.com şi muzicianul. 

Pentru sunete căutaţi: 
•	 Freesound (www.freesound.org): scopul proiectului Freesound este crearea unei 

mari baze de date colaborative de sunete, lansate sub licenţă Creative Commons. 

Un alt serviciu care se află în etapa de testare este:
•	 CC Search (http://search.creativecommons.org): un serviciu specializat pentru cer‑

cetarea conţinutului web publicat cu licenţă Creative Commons. CC Search este încă 
în versiune beta. Calitatea căutării şi sprijinirea cercetărilor vizuale este în acest sta‑
diu destul de scăzută dar va fi cu siguranţă îmbunătăţită.

INSTRUCŢIUNI                                                                                                                               

1. Pre‑activitate 

Profesorul prezintă activitatea, obiectivele şi concluziile. Pe scurt, profesorul le spu‑
ne elevilor că vor trebui să realizeze un spot publicitar legat de anumite aspecte ale 
Internetului, utilizând conţinuturi multimedia găsite online. De unde începem? Punctul 
de pornire trebuie să fie un brainstorming asupra Internetului şi aspectelor sale:

•	 Ce este pentru voi Internetul?

•	 Care sunt principalele riscuri ale Internetului?

•	 Care sunt principalele oportunităţi ale Internetului?

•	 Aveţi un mesaj cheie pe care doriţi să‑l comunicaţi pe Internet?
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În timpul dezbaterii, profesorul rezumă cele rezultate şi notează numele elevilor 
care au făcut sugestii (pentru crearea grupelor).

La finalul brainstormingului, profesorul creează grupe formate din 4‑5 membri, 
în funcţie de afinităţile lor pentru anumite idei/sugestii/interese exprimate în timpul 
brainstormingului.

2.  Activitate

În acest moment, elevii au fost împărţiţi în grupuri mici. Obiectivul grupului este 
realizarea unui spot publicitar care să aibă ca subiect Internetul şi valorile lui. Mesajul 
se poate centra pe un aspect negativ sau pozitiv; poate fi metaforic sau explicit; poate 
avea la bază o imagine statică sau în mişcare; poate avea o coloană sonoră, doar vocea 
naratorului sau linişte; poate conţine doar imagini şi text. Există multe posibile combi‑
naţii, dar cel mai important lucru este ca spotul să fie bine definit, să poată comunica 
într‑un mod eficace o idee legată de Internet şi să facă acest lucru prin utilizarea de 
conţinut online ce poate fi reutilizat prin respectarea condiţiilor stabilite de către autor. 
În acest scop elevii pot folosi un scurt manual cu sfaturi (Apendice 1). În plus, profeso‑
rul va sugera elevilor câteva site‑uri unde pot începe să caute materiale multimedia ce 
poate fi folosite fără restricţii.

La nivel operativ, elevilor li se sugerează următoarele:

•	 Să stabilească roluri şi sarcini în interiorul grupului (de exemplu, coordonator, 
scriitor, căutător de imagini etc.);

•	 Să stabilească un calendar pentru temă, cu termene şi deadline;

•	 Să definească, în special în faza iniţială, ideea de la care să pornească;

•	 Să realizeze un storyboard în sprijinul planificării şi realizării spotului publicitar;

3. Post‑activitate 

La finalul activităţii, grupele prezintă spotul realizat, explicând care sunt condiţiile 
de folosire a materialelor multimedia găsite online şi demonstrează că au respectat 
termenii impuşi de autorii respectivelor materiale.

La final, fiecare grup decide sub ce condiţii va fi publicat online spotul publicitar 
realizat, alegând una dintre opţiunile de licenţă Creative Commons.

MATERIALE                                                                                                                                

Anexa 1 – sfaturi pentru realizarea unui spot corect şi eficient

Trebuie să realizaţi un spot publicitar despre Internet? Iată câteva sugestii: 
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•	 Sfatul 1. Un mesaj clar este mai bun decât multe mesaje confuze… cu alte 
cuvinte: concentraţi‑vă pe o idee principală! Atenţia este preţioasă.

•	 Sfatul 2. Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine… adică: nu este ade‑
vărat că folosirea multor imagini sau animaţii fac comunicarea mai eficientă. 
Este de preferat să selectaţi mai puţine imagini dar care să aibă un înţeles mai 
profund!

•	 Sfatul 3. Verificaţi licenţa de utilizator: înainte de utilizarea oricărui conţi‑
nut, verificaţi condiţiile de folosire stabilite de către autor şi adaptaţi‑vă acţiu‑
nile în funcţie de acestea.

•	 Sfatul 4. Consultaţi o bază de date dedicată materialelor multimedia gra‑
tuite… există multe baze de date unde puteţi găsi conținuturi multimedia 
gratuite sau distribuite sub licenţe Creative Commons (audio, imagini, video). 
Folosiţi‑le!

•	 Sfatul 5. Pentru imagini folosiţi Flickr (www.flickr.com)... aici puteţi găsi 
multe fotografii; alegeţi opţiunea care vă permite să căutaţi doar conţinuturi 
distribuite sub licenţă Creative Commons şi continuaţi‑vă munca. 

•	 Sfatul 6. Pentru muzică folosiţi BeatPick (www.beatpick.com)... Un catalog 
de piese de calitate ce pot fi folosite în filme, televiziune sau publicitate.

•	 Sfatul 7. Pentru sunete folosiţi Freesound (www.freesound.org)… o mare 
bază de date pentru sunete, sub licenţă Creative Commons.

5.3 Big Brain 
“ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ JUCAŢI – JUCAŢI‑VĂ ÎNVĂŢÂND”

INFORMAŢII PENTRU PROFESOR                                                                                     

La sfârşitul activităţii şi înainte de evaluarea finală, profesorul le solicită elevilor să 
intre pe jocul online “Big Brain”, să meargă în toate secţiunile şi să privească jocul mai 
detaşat, încercând să se gândească la ceea ce au învăţat prin intermediul lui. Profesorul 
îi invită pe elevi să rezume ce au învăţat prin realizarea unei reclame promoţionale a 
jocului Brig Brain (compusă din 5 cuvinte), distribuită apoi în secţiunea “Discussion”.
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INDICAŢII PENTRU ELEVI                                                                                         

Acum sunteţi pregătiţi pentru cea mai mare provocare! Accesaţi jocul Big Brain şi 
aruncaţi o privire… mergeţi în fiecare secţiune, gândiţi‑vă la joc dintr‑o perspectivă 
mai detaşată şi întrebaţi‑vă: “Ce am învăţat din jocul Big Brain? Încercaţi să răspundeţi 
în 5 cuvinte şi realizaţi o reclamă promoţională (ca un slogan sau un mesaj publicitar)!

După ce aţi găsit reclama potrivită, mergeţi în secţiunea “Discussion” şi distribuiţi‑o. 
Comparaţi reclama voastră cu cele ale colegilor voştri virtuali. Apoi, comparaţi‑le îm‑
preună cu colegii voştri de clasă şi cu profesorul!
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5.4 EVALUARE 

La finalul activităţilor, profesorul pune la dispoziţia elevilor unul sau mai multe ta‑
bele de evaluare, în funcţie de numărul activităţilor desfăşurate.. 

Evaluare Activitatea A 
COPY ŞI PASTE? NU, MULŢUMESC!

INDICATOR RĂSPUNSURI COMENTARIILE 
PROFESORULUI

Cunoaştere şi conştientizare (activităţi individuale)

Am înţeles conceptul de citat? 
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles cum se citează 
într-un text?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles care sunt implicaţiile 
negative ale practicii copy paste?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Responsabilitate şi participare (activităţi de grup)

Am contribuit activ la munca 
grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la dezbaterea 
din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Vânătoarea de citate (activităţi de grup)
Am găsit cel puţin două din cele 
trei citate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am elaborat un text coerent care 
să conţină unul dintre cele trei 
citate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am inserat citatul în text într-un 
mod corespunzător?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea B  

ÎN FAŢA JUDECĂTORULUI

INDICATOR RĂSPUNSURI  COMENTARIILE  
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (activităţi de grup)

Am contribuit activ la munca 
grupului?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am participat activ la dezbat-
erea din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Cunoaştere şi conştientizare (activităţi individuale)

Am înţeles conceptul de 
Copyright? 

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptele de  
Copyleft şi Creative Commons?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Analiza cazurilor şi propoziţiilor (activităţi de grup)

Am interpretat corect cazul 1? 
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am interpretat corect cazul 2?
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am interpretat corect cazul 3? 
A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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Evaluare Activitatea C  
SPOT PUBLICITAR

INDICATOR RĂSPUNSURI  COMENTARIILE  
PROFESORULUI

Responsabilitate şi participare (comportament individual)
M-am implicat activ în activităţile 
sugerate?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am contribuit activ la dezbaterea 
din clasă?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Cunoaştere şi conştientizare (activităţi individuale)
Am înţeles conceptul de revizuire 
creativă (în opoziţie cu copy 
paste)?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Am înţeles conceptul de utilizare 
corespunzătoare a conţinutului 
multimedia în raport cu condiţiile 
de folosire stabilite de către 
autor?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Reclamă pentru internet (activităţi de grup) 
Spotul este eficient din punct de 
vedere al comunicării?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Conţinuturile media folosite sunt 
corespunzătoare?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)

Au fost utilizate conţinuturile 
media prin respectarea condiţiilor 
impuse de către autor?

A) Da, de exemplu… (completaţi)
B) Nu, deoarece… (completaţi)
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GLOSAR

AVATAR: în limbajul Internetului, un avatar este un alter ego digital al utilizatorilor care 
interacţionează în mediul virtual. De obicei este o imagine care reprezintă o persoană 
într‑o comunitate virtuală, chat, forum sau joc online. 

BLOG: rezultă din combinarea cuvintelor “web” şi “log” şi reprezintă un tip de software 
creat pentru a facilita scrierea şi publicarea online. Un blog poate fi folosit pentru a nota 
cu uşurinţă idei, gânduri, reflecţii şi orice alt tip de text pe o pagină de Internet. 

COMUNICAREA INTERMEDIATĂ DE CALCULATOR: tip de comunicare ce are loc prin 
intermediul unui calculator legat la o reţea. De obicei este vorba de comunicare scri‑
să (e‑mail, chat, forum), dar poate avea loc şi prin intermediul unui canal audio‑vizual 
(conferinţe audio‑video).  

COOKIE-URI: mici programe care înregistrează obiceiurile online ale utilizatorului în 
timp ce acesta navighează pe un site web.

COPYLEFT: o alternativă a copyright‑ului, însumând o serie de prevederi legale care 
nu pun la îndoială întregul concept al dreptului de autor, dar care, bazându‑se pe acest 
concept, oferă o nouă interpretare şi atribuie drepturi într‑un mod diferit.

COPYRIGHT: se referă la proprietatea operelor de creaţie (ex. cărţi, filme, muzică) şi 
constă într‑o serie de drepturi exclusive de utilizare economică a muncii şi a drepturilor 
morale, care protejează personalitatea autorului. 

CREATIVE COMMONS: tip de licenţă ce permite autorilor să transfere o parte din drep‑
turi unor terţi. Spre exemplu: utilizarea operei originale şi a celor derivate prin simpla 
atribuire de paternitate (Atribuire); utilizarea exclusiv în scopuri necomerciale (Neco‑
mercial); utilizarea operei exclusiv în forma originală (Fără modificări); în cele din urmă, 
utilizarea operelor derivate exclusiv sub aceeaşi licenţă ca originalul (Partajarea cu ace‑
eaşi licenţă). 
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CYBERBULLYING: comportamente violente, deranjante şi agresive prin intermediul in‑
strumentelor de comunicare electronică, cum ar fi: e‑mailuri, forumuri, chat‑uri, reţele 
sociale şi altele.

DECALAJUL DIGITAL: acest termen se referă la prăpastia dintre cei care au acces la 
Tehnologii de Informare şi Comunicare (TIC) şi cei care nu acces la aceste tehnologii. 
Mai exact, este vorba despre decalajul dintre oameni, organizaţii şi zone geografice, nu 
doar în raport cu TIC (accesul la tehnologie), ci şi în raport cu abilităţile şi cunoştinţele 
necesare beneficierii de TIC (decalajul social). 

DIGITAL STORYTELLING: această tehnică, creată de către Joe Lambert şi Dana Atchley 
în anii ‘90, este bazată pe combinarea naraţiunii cu limbajele multimedia. 

E-IMPLICARE: o nouă formă de implicare şi cetăţenie activă, prin prisma utilizării noilor 
tehnologii digitale, inspirată de principiile <<culturii participative>>  (> Jenkins). 

E-EXCLUDERE: tip de excludere electronică cauzată de efectele Decalajului Digital 
(vezi Decalaj Digital).

E-INCLUDERE: acest termen, recunoscut în vocabularul instituţional european încă de 
la începutul noului mileniu, face referire la politicile şi acţiunile ce urmăresc să creeze 
„o societate globală a informaţiei”, având în vedere, în special, grupurile dezavantajate 
din punct de vedere social.

FLAMING: acest termen se referă la comportamente ostile online, exprimate prin me‑
saje ofensatoare şi insulte. 

LURKING: acest termen face referire, spre exemplu, la utilizatorii care sunt înscrişi pe 
un forum, participă rar sau niciodată la discuţii, însă citesc mesajele postate de către 
ceilalţi. 

MALWARE: un virus creat cu scopul unic de a avaria calculatorul pe care rulează. 

NETICHETĂ: prescurtare pentru “network etiquette”. Un set de reguli de bună purtare 
ce trebuie respectate când interacţionăm pe Internet. 

RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE: materiale şi resurse educaţionale online, dispo‑
nibile liber şi gratuit pentru toţi cei interesaţi.  
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CULTURĂ PARTICIPATIVĂ: conform Jenkins et al. (2006) înseamnă «o cultură cu puţi‑
ne bariere în calea exprimării artistice şi implicării sociale, sprijin semnificativ pentru 
crearea unor opere şi distribuirea acestora şi un soi de îndrumare informală, ce permite 
participanţilor experimentaţi să transmită cunoştinţe novicilor. În cadrul unei culturi 
participative, membrii cred în importanţa contribuţiilor lor şi, într‑o anumită măsură, 
se simt conectaţi din punct de vedere social (cel puţin, membrilor le pasă de opiniile 
celorlalţi cu privire la creaţiile lor).>> (p.3). 

PHISHERS: persoane care încearcă să organizeze fraude electronice, pretinzând, spre 
exemplu, că sunt reprezentaţi ai unei bănci sau ai Poştei şi solicitând utilizatorilor să 
ofere informaţii personale pentru a continua să se bucure de un serviciu online. 

PODCASTING: tehnici ce au ca scop crearea, distribuirea şi urmărirea de materiale au‑
dio şi/sau video online. Elementul cheie este o înregistrare audio şi/sau video ce poate 
fi urmărită online în mod direct sau descărcată în vederea urmăririi offline.

MOTOR DE CĂUTARE: instrument destinat căutării informaţiei online prin tastarea 
unuia sau mai multor cuvinte cheie. Funcţionează automat şi nu implică filtre umane. 

SEWCOM: este un acronim pentru “Search the Web with Concept Maps”. Este o metodă 
ce utilizează hărţile conceptuale ca instrumente meta‑cognitive, în vederea căutării, 
creării şi editării informaţiei online. 

SITE-URI DE REŢELE SOCIALE (SOCIAL NETWORK SITES – SNS): reţele sociale ce fac 
parte dintr‑o categorie specială de site‑uri a căror principală caracteristică este faptul 
că profilul utilizatorilor şi comentariile acestora reprezintă o reţea socială virtuală.

SPAMMING: trimiterea prin intermediul Internetului de mesaje nedorite unei persoane 
care nu are posibilitatea să aleagă dacă doreşte sau nu să le primească. 

STORYBOARD: instrument utilizat pentru a descrie secvenţele unui produs multimedia 
prin specificarea obiectelor – textuale şi/sau multimedia – ce compun fiecare secvenţă. 

TROLLING: în limbajul Internetului, se referă la un anumit tip de comportament al unor 
utilizatori care trimit mesaje lipsite de sens, provocatoare sau off topic, pentru a deranja 
comunicarea şi pentru a alimenta conflicte. 

VIRUS: viruşii informatici sunt programe ce se instalează pe calculator fără ştirea utili‑
zatorului, infectându‑l sau provocând pagube, îndeplinind astfel sarcina pentru care au 
fost programate. 
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WEB 2.0: acest termen a fost inventat de către Tim O’Reilly în 2005, şi este folosit pentru 
a indica a doua generaţie de Internet, ce include software prin intermediul căruia utili‑
zatorii comunică, distribuie resurse şi socializează online, având în acest fel posibilitatea 
să treacă de la statutul de simpli utilizatori la cel de producători de conţinut.

WEBQUEST: o activitate de cercetare bazată pe utilizarea totală sau parţială a resurse‑
lor disponibile în reţea. 

WIKI: un website ce permite mai multor utilizatori să creeze şi să modifice paginile în 
acelaşi timp şi într‑o manieră colaborativă.

WIKIQUETTE: un set de reguli de bună purtare ce trebuie respectate când interacţio‑
năm în cadrul unei wiki. 
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