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PLAN DE LECȚIE NR. 1

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor
Titlu subiect: Internet – Concepte de bază
Plan de lecție 1 - De ce este important internetul?
Durata: 50 minute
Acest plan de lecție este o sesiune introductivă despre conceptele de
bază ale Internetului. Scopul principal al acestui plan de lecție este
de a oferi toate informațiile necesare cursanților adulți despre
Internet și avantajele utilizării acestuia.

Scop

Adulti (Seniori)
Grup țintă

Facilitate/Echipament

●
●
●
●

O sală de clasă
Acces la Internet
Videoproiector
Tablă

●

Flipchart

●

Fișa 1

Instrumente/Materiale
Activitatea 1: Introducere în lumea digitală – Prezentați-vă și rugați
ceilalți participanți să se prezinte (20 de minute)

Activităţi

1.1. Prima activitate este o introducere a formatorului si a
participantilor.
● Prezentați-vă și oferiți o scurtă descriere a cursului
● Rugați participanții să se prezinte și să spună câteva cuvinte
legate de nivelul lor de expertiză în domeniul digital

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de
vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care poate fi făcută a
informațiilor conținute în aceasta. Număr de depunere: 2019-1-PT01-KA204-060701
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Activitatea 2: Brainstorming - Avantajele utilizării Internetului
2.1. Oferiți cursanților bilețele adezive și rugați-i să noteze avantajele
utilizării Internetului.
2.1 Discutați răspunsurile cu întreaga clasă și lipiți bilețelele pe un
flipchart. (10 minute)
Activitatea 3: Reflectați asupra activităților online (10 minute)
3.1 Rugați cursanții să dea exemple de lucruri diferite pe care le fac
online într-o zi, utilizând fișa furnizată mai jos. (vezi Fișa 1)
3.2 Reflectați asupra dificultății de a îndeplini anumite sarcini în cazul
în care nu ar avea acces la Internet.
Activitatea 4: Concluzii (10 minute)
4.1. Prezentați cursanților următorul videoclip:
https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k (5 min)
4.2. Concluzii/întrebări (5 min)
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FIȘA 1: Exemple de activități online zilnice

Enumerați unele dintre activitățile digitale zilnice (citirea știrilor, comunicarea cu prietenii și
familia, vizitarea site-urilor web, jocuri, ascultarea muzicii, postarea pe rețelele de socializare,
cumpărături online etc.)
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