
PLAN DE LECŢIE - ERR

Propunător : prof. înv. primar Mateescu Liliana
Liceul de Arte ”H. Darclée”, Brăila
Data: 
Clasa : a III-a B - colărei i colări eȘ ș ș ț
Disciplina: Educaţie civică
Subiectul: Bullying-ul i actorii săiș
Tipul lectiei: însuşire de noi cunoştinţe

MOTIVAŢIE
 De ce este valoroasă această lecţie?

     Elevii au posibilitatea de a observa că, într-un act de bullying, sunt doi, respectiv, trei actori. Pot reflecta asupra rolului fiecărui
actor, emo iilor care îi stâpănesc, variantelor de ac iune i consecin elor acestora. De asemenea, este valoroasă şi prin faptul că permiteț ț ș ț
implicarea personală a elevilor, precum şi schimbul de idei.  

 Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat şi ceea ce se va preda mai departe?
      Elevii  pot să valorifice informaţiile anterioare,  legate de ceea ce înseamnă bullying. Pot face diferen a între un act unic deț
agresiune i bulling.ș

 Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?
     Elevii îşi vor putea exersa creativitatea, vor putea formula păreri originale, îşi vor dezvolta capacitatea de argumentare.  Cadrul
gândirii critice i strategiile utilizate oferă acestora posibilitatea de a-şi exprima,ș  într-o manieră  personală, propriile gânduri, îndeamnă
la rela ionarea pozitivă în cadrul grupurilor şi facilitează desprinderea unor judecăţi de valoare.ț

COMPETEN E SPECIFICEȚ  :
1.2. identificarea unor trăsături morale ale persoanei
2.3. explorarea unor rela ii existente între oameni - situa ie/ contextț ț
3.2. rela ionarea pozitivă (între persoane)ț

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1: să recunoscă ac iunile celor trei actori ai actului de bullyingț
O2: să descrie emo iile experimentate de fiecare actorț
O3: să aleagă ac iuni potrivite fiecărui actor din scenariul video prezentatț
O4: să exemplifice ac iunile care pot fi realizate de fiecare actor i consecin ele acestoraț ș ț
O5: să diferen eze ac iunile pozitive i negative ale celor trei actori participan i în actul de bullyingț ț ș ț
O6: să realizeze conexiuni între cauză i efectș
O7: să analizeze comportamente
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O8: să dramatizeze- rol/ situa ieț
O8: să asambleze informa iile dobândite sub forma unei hăr i (termeni-cheie, simboluri, desene-schi e, culori, elemente de conexiune)ț ț ț

CONDIŢII PRELIMINARE

Elevii trebuie :
 Să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog.
 Să redacteze enun uri, pornind de la anumiţi termeni sau cunoştinţe însuşite anterior.ț
 Să identifice rela ia cauză - efect.ț
 Să emită judecăţi de valoare.

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:
 Resurse materiale: fişe de lucru, coli pentru scris, markere, dicţionare, calculator i TV,ș  clip (SALVA I COPIII);Ț
 Resurse umane: 24 elevi
 Resurse procedurale: recenzia prin rotaţie, ”mai multe minţi la un loc”, organizatorul verbal/ scris, exerci iul de scriere liberă,ț

brainstormingul,  investigaţia  comună,  blazonul,  explicaţia,  conversaţia,  observaţia  dirijată,  jocul  de  rol,  exerciţiul,  ”gândiţi  –
lucraţi în echipă – comunicaţi”;

 Se utilizează metode cunoscute de către elevi, întrucât subiectul este unul foarte sensibil i nu trebuie debalansată tratarea acestuiaș
în favoarea unui element de noutate de acest tip.

 Resurse temporale: 45 minute. 
 Organizare: frontal, respectiv, 6 grupe de câte 4 elevi.

EVALUAREA:
 răspunsurile la întrebările învă ătorului;ț
 modul de argumentare a propriilor opinii;
 consemnările din fişele de lucru;
 prin realizarea blazonului;
 produse ale activităţii: harta;

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C., Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a III-a, Bucureşti, 2014;
 Suport curs MEDIA
 Tudora, Piţilă; Cleopatra, Mihăilescu, Educaţie civică. Manual pentru clasa a III-a, Editura ART, Bucureşti, 2006
 https://oradenet.salvaticopiii.ro/  

 Evocarea
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Criteriul de formare a grupelor ini iale este ales prin tragere la sor i:ț ț

1. Tabelul nominal
2. Cine se oferă?
3. Metoda potrivirilor
4. Numărăm colariiș
5. Fac echipă cu cine vreau
6. Provocarea: Aleg coleg nou
7. Surpriza din ... trăistu ăț

* În varianta de lucru online - toată clasa, cu varianta 5 (Numărăm colarii pe … ecran)ș

 Activitatea nr. 1 - Exerciţiu de spargere a gheţii   (2 min.) - lucru pe grupe

Jocul ”Dă mai departe emo ia”ț

Varianta ”face to face” Varianta online - copiii vor fi împăr i i pe camere – Zoomț ț

- mateariale - cartona e cu ... emo iiș ț -  materiale-  catona e-  emo iiș ț  (confec ionate  de  elevi  -  sarcinăț
primită la finalul orei prececente)

Instruc iuniț :  Copii,  vă a eza i   ș ț în  cerc.  Ve i  lua fiecare câte  unț
cartona  din  ș Caseta emo iilorț  i  îl  ve i  da  persoanei  din  dreaptaș ț
voastră, după ce ve i da o comandă. Exemplu: Spune i „zâmbe te!”,ț ț ș
atunci  când  da i  mai  departe  cartona ul  care  exprimă  bucurie.ț ș
Următorul jucător va pasa cartona ul său, dând comanda potrivită.ș  

Instruc iuniț : Fiecare dintre voi va numi un coleg de grupă, apoi va
pozi iona  în  fa a  webcam-ului  un  cartona  din  propria  ț ț ș Casetă  a
emo iilorț .  Cel  căruia  i-a  fost  adresată  întrebarea  va  trebui  să
numească emo ia, să o exemplifice, apoi va pasa sarcina de lucruț
unui alt coechipier.

 Activitatea nr. 2 – Vizionare videoclip   (1 min.)- Anexa 1
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https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM

Sarcini de lucru:
Varianta ”face to face” Varianta online

Marca iț  cu X, pe următoarea listă, TREI AC IUNIȚ  pe care le-a iț
descoperit în filmul prezentat. 

Scrie i ț TREI AC IUNIȚ  pe care le-a i descoperit în filmul prezentatț
(listă - whiteboard)

Aten ie! 3, 2, 1ț , Pozi iona i în fa a webcam-ului lista alcătuită deț ț ț
voi. Printscreen, apoi, share screen.

Voi cere câtorva elevi să asocieze personajelor din videoclip ac iunile alese.ț

Avertizez elevii că întâmplarea prezentată în materialul video nu s-a petrecut în realitate, ci a fost un joc de rol, a a cum obi uimș ș
să lucrăm uneori i noi la clasă, tocmai pentru a în elege mesajul unui text. ș ț

Realizarea sensului
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Activitatea nr. 1 – « Gândi i - Lucra i în echipă - Comunica i» -ț ț ț  (5 min.)- 

Anexa 2 - grupele 1 i 2ș
Anexa 3 - grupele 3 i 4ș
Anexa 4 - grupele 4 i 6ș

Varianta ”face to face” Varianta online - camere Zoom

Sarcina de lucru :
Fiecare elev primeşte o sarcină în cadrul grupului :

a.  Scrie ce emo ie crezi că trăie te acest personaj.ț ș
b. Desenează un cerc. Colorează-l, folosind culoarea care crezi că se potrive te emo ieiș ț
personajului prezentat.
c.  Scrie  minim două motive  pe  care  crezi  că  le-ar  fi  avut  acest  personaj,  ca  să  se
comporte astfel.
d. Scrie ce ai fi făcut tu, dacă te aflai în aceea i situa ie cu personajul prezentat.ș ț
Prezentarea rezolvărilor sarcinilor la nivel de echipă.

Sarcinile de lucru sunt prezentate pe 
whiteboard. 

Distribuirea sarcinilor la nivel de grupă 
rămâne la alegerea coechipierilor.

 Activitatea nr. 2 – «mai multe minţi la un loc» - frontal   (10 min.)
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Varianta ”face to face” Varianta online

Prezint (TV) cele trei anexe, elevii descoperind că au avut sarcini diferite (2 grupe/ 3 sarcini)
Se reia prezentarea vidoeclipului. 
Observare dirijtă - prin întrebări. Răspund primii elevii care au avut spre studiu personajul prezentat.

 De ce intră în baie, alergând,  băiatul cu ochelari?
 Ce crede i că simte el?ț
 De ce se ascunde în cabină?
 De ce crede i că plânge VICTIMA?ț
 Câ i băie i vin alergând?ț ț
 Cum încearcă  cei  trei  AGRESORI să  deschidă  u a  cabinei  în  care  s-a  ascuns  băiatul  careș

plânge? 
 Ce păr i ale corpului folosesc, pentru a descide u a?ț ș
 Ce emo ii exprimă chipurile lor?ț
 Crede i că este prima dată când cei trei băie i îl agresează pe băiatul blond?ț ț
 Ce face băiatul care se spăla pe mâini, când cei trei vor să deschidă cu for a u a cabinei?ț ș
 După plecarea celor trei, ce gest face băiatul MARTOR la întîmplare?
 Crede i că este prima dată când cei trei băie i îl agresează pe băiatul blond?ț ț

Anticipare -
 Ce s-ar fi putut întâmpla, dacă nu intervenea băiatul care se spăla pe mâini?
 Ar fi putut lua i altă/ alte decizii, decât pe aceea de a-i opri pe cei trei băie i din dorin a lor deș ț ț

a-l lovi pe un coleg? 
 Ce se putea întâmpla, dacă în baie nu erau decât victima i agresorii?ș

În timp ce adresez copiilor întrebările, rostesc accentuat cele trei cuvinte scrise cu majuscule i leș
notez pe tablă - vocablarul lec iei.ț
Notez  explica iile  cuvintelor,  pornind  de  la  ceea  ce  cunosc  elevii-  -  asocierea  cu  personajul/ț
personajele din videoclip.

Cei trei, victima – agresor - (martor), sunt personajele unui film cu titlul BULLYING (notez titlul
lec iei) i completez vocablarul.ț ș

- vocabularul este notat pe 
whiteboard

 Activitatea 3- «recenzia prin rota ieț  »   - (7 min.)- Anexa 5
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Varianta ”face to face”- activitate pe grupe reorganizate Varianta online  - lucru frontal

Grupele au pe mesele  de lucru patru cartona e de culori  diferite:  galben,  verde,  ro u,ș ș
albastru. Fiecare copil î i alege un cartona , grupele reorganzându-se după culori.ș ș

Sarcină de lucru: 
Completa i tabelul. Pute i folosi i jocul de rol.ț ț ș

- completare în Word
- fără joc de rol

Reflecţia

Activitatea nr. 1- „Organizăm rezultatele investiga iei” – frontalț  (10 min.)- Anexa 6

Varianta ”face to face” Varianta online

Sarcina de lucru:

Alcătuim împreună harta conflictului,  folosind toate oberva iile culese până acum, hartă înț
care  să  se  regăsească  cei  trei  (doi)  actori  (aten ie  la  pozi ionare),  motivele  ac iunilor  lor,ț ț ț
emo iile pe care le trăiesc, posibile alte ac ini.ț ț

Folosim simboluri, litere, culori, diferite linii/ forme, săge i etc.ț

-  harta  conflictului  -  realizată  pe
whiteboard

EVALUAREA (5 min.)- Anexa 7
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Varianta ”face to face”
Varianta online

Fi ă de lucru: ș

Completează blazonl, astfel:
1, 3, 5 - numele fiecaruia dintre actorii bullyingului.
2, 4, 6 - desenează emoticoane cu emo ii potrivite fiecărui rol.ț
Marchează cu X actorul care poate lipsi în actul de bullying.
E arfa - Scrie un mesaj împotriva bullying-ului.ș

- lucru individual
- Aten ie! 3, 2, 1, Pozi iona i în fa a webcam-ului blazonul ț ț ț ț
realizat de voi. Printscreen, apoi, share screen.

EXTINDERE

*Activitate frontală- (orală), (5 min)- Anexa 8

În vederea pregătirii următorului demers didactic, provoc elevii la o discu ie liberă, pornind de la următorul material (predic ie)ț ț  :
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Anexa 1
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   Listă de ac iuniț

Cântă Apără
Zâmbe teș Se ascunde
Aleargă Ignoră
Se sperie Se retrage
Love teș Ajută

   Listă de ac iuniț

Cântă Apără
Zâmbe teș Se ascunde
Aleargă Ignoră
Se sperie Se retrage
Love teș Ajută



Anexa 2
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Anexa 3
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Anexa 4
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Anexa 5

Bullyng- actori

ACTORI Cum au procedat-Consecin ă (+/ -)ț
(videoclip)

Cum ar fi putut proceda- Consecin ăț

AGRESOR +
VICTIMĂ +
MARTOR +

+
-
-
-
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Anexa 6

14



Anexa 7
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Anexa 8
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