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DRAMA DIGITALA - atelier  

* Durata estimată a atelierului - 40 minute  

 

OBIECTIVELE ATELIERULUI  

Prin jocul de rol și discuțiile după vizionarea filmului, acestea atrag atenția elevilor asupra 

strategiilor de abordare a dramei digitale. Încurajați elevii să nu tolereze violența online și să 

promoveze relații corecte de colegi în viața virtuală și reală, condusi prin propriul exemplu  

 

REZULTATE AȘTEPTATE  

 Elevii conceptualizează rolurile abuzatorilor și rolurile semenilor care acționează 

constructiv pentru a opri sau reduce conflictul  

 Elevii concluzionează cum le poate afecta drama digitală, dar și mediul  

 Elevii creează o listă de reguli pentru a evita conflictele și violența online 

 

INTRODUCERE 

Un șef de echipă îi întreabă pe studenți dacă au auzit vreodată despre drama digitala. 

 

PREZENTARE  https://www.emaze.com/@AOWFQRTRC/drama-digitala---romanian  

 

SARCINI 

Elevii lucrează la aceeași sarcină în mai multe grupuri. Ei obțin scenariul inițial, iar în cadrul 

grupului aleg rolurile celor care vor intretine conflictul sau ale celor care îl vor calma . 

 

Grupele 1 - 4 

 

Sarcina 1 

https://www.emaze.com/@AOWFQRTRC/drama-digitala---romanian
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Scenariu: Un nou elev a venit recent la școală. Este excelent la toate materiile, vorbește două 

limbi străine, se îmbracă diferit, călătorește foarte mult cu părinții și scrie pentru ziarul 

digital al școlii. În urmă cu două zile, reportajul din ultima călătorie cu ea si cu părinții ei,a 

fost publicat în ziarul școlii. O profesoară croată i-a lăudat reportajul în fața tuturor celor din 

clasă. Ulterior seara, o avalanșă de comentarii negative a apărut pe Facebook. 

 

Sarcina dvs. este de a crea conținutul unei postări care declanșează comentarii negative, 

apoi selectați roluri. Unii elevi pot opta pentru rolul celor care inițiază conflictul, iar unii 

dintre membrii grupului aleg rolurile celor care doresc să calmeze conflictul. Scrieți sugestiile 

pe hârtie sau computer pentru a le prezenta altora mai târziu cum ați elaborat scenariul. 

 

Sarcina 2 

După ce toate grupurile și-au citit scenariile, fiecare grup ar trebui să își scrie propria listă de 

reguli despre cum să se comporte pe internet pentru a evita conflictele și abuzurile online.  

 

ANALIZĂ 

Elevii le citesc și își explică regulile, urmate de alegerea (votarea) celor mai bune reguli scrise. 

 


