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• Elevii vor înțelege ce constituie utilizarea excesivă a internetului și cum le afectează viața. 

• Elevii vor dezvolta strategii pentru redobândirea unei vieți echilibrate. 

• Ei vor practica gândirea critică, munca în echipă și abilitățile de a vorbi în public. 

 

 

Metode Materiale 

▪ Lucrați în perechi 

▪ Întrebări și răspunsuri 

▪ Prezentare 

▪ Discuție de grup 

▪ Utilizarea multimedia 

▪ Proiecție video 

▪ Laptop sau tablete 

▪ Conexiune la  Internet 

▪ Proiector 

▪ Creioane si hârtie 

Titlul Timp Scopul  Descrirea Activității Metode & Materiale 

Introducere 

 

 

 

10min. Să se prezinte 

elevilor 

subiectul și să 

se sensibilizeze 

în legătură cu 

utilizarea lor 

de internet. 

Profesorul începe prin a-i întreba pe elevi despre 

utilizarea internetului. Câteva întrebări posibile 

sunt: 

• Cât de des mergeți online? 

• Câte ore petreci online pe săptămână? 

• Pe ce site-uri sau aplicații petreci cel mai mult 
timp? 

• Preferi să stai pe telefon / computer mai degrabă 
decât să petreci timp cu prietenii / familia? 

Metode 

• Întrebări și 

răspunsuri 

 

Titlu: Utilizarea excesivă a internetului 

Nivel de grad: 15-16 ani 

Timp: 60 min 

Obiective 
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• Credeți că relația dvs. cu Internetul vă 

afectează performanțele școlare? Și dacă da, 

cum? 

Video 

Screening 

 

 

 

5min. Pentru a 

înțelege mai 

bine subiectul. 

 

The teacher Profesorul prezintă acest video 

elevilor  

Materiale 

• Calculator 

• Conexiune internet 

• Proiector 

Metode 

• Proiecție video 

• Utilizarea 
multimedia 

 

Lucrați în 

perechi 

15min. Pentru a 

exersa abilități 

de lucru în 

echipă. 

Pentru a 

înțelege care 

este 

dependența 

de internet și 

cum pot face 

față. 

Profesorul împarte elevii în perechi și le cere să 

discute despre videoclip și să scrie modalități prin 

care pot lupta împotriva dependenței de internet și 

să-și recâștige o viață echilibrată. 

Materiale 

• Creion și hârtie 

Metodă 

• Lucrul în perechi 

 

Prezentare 25min • Pentru a 

exersa 

vorbirea în 

public.  

• Pentru a 

împărtăși 

idei cu 

clasa. 

Elevii prezintă la clasă ceea ce au notat. Fiecare 

pereche are 3-5 minute în funcție de numărul de 

elevi. Restul elevilor pot pune întrebări perechei 

care prezintă. 

Metode 

• Lucrați în perechi 

• Discuție în grup 

• Prezentare 

 

Wrap-up 

 

 

5 min • Pentru a 

fixa 

punctele 

principale. 

Profesorul rezumă principalele puncte discutate.  

https://www.youtube.com/watch?v=1rJFuwsGXiM


       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

 

Resurse & materiale extra 

 


