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PLAN DE LECȚIR NR. 2 

 

 

 

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Titlu subiect: Internet – Concepte de bază 

Plan de lecție 2 – Concepte de bază de Internet 

Durata: 50 minute 

Scop 

Scopul principal al acestui plan de lecție este de a oferi toate 
informațiile necesare pentru elevii adulți cu privire la termenii de 
bază în utilizarea internetului, printr-o activitate de grup. 

Grup țintă 
Adulți (seniori) 

Facilitate/Echipament 

● Clasă 
● Acces la Internet 
● Proiector 
● Tablă albă 

Instrumente/Material 

● Bilețele auto-adezive 
● Hârtie A3 
● Fișa 1 
● Fișa 2 
● Fișa 3 

 

Activităţi  

 
Activitatea 1: Înțelegerea termenilor de bază din domeniul 

Internetului  

 
1.1 Explicați cursanților următoarele definiții: (20 de minute)  (vezi 
Fișa 1) 

● Internet 

● Www 

● Browser Web 

● URL/Domeniu 

● Motor de căutare 

 



Pagina | 2 

 

 
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. Remiterea n2019-1-PT01-KA204-060701 

Activitatea 2: Înțelegerea termenilor de bază – Activitatea de grup 

 
2.1 Scrieți următoarele definiții pe bilețele autoadezive:  
(10 minute)  (vezi Fișa 2) 

● Internet 

● Www 

● Browser Web 

● URL/Domeniu 

● Motor de căutare 

 
2.2 Împărțiți clasa pentru a lucra în echipe. Echipele ar trebui să fie 
formatate din 2-3 persoane. (5 minute) 
 
2.3 Oferiți cursanților o coală de hârtie A3 cu definițiile. Cursanții 
trebuie să potrivească bilețelele cu definițiile (a se vedea fișa 3)  (10 
minute) 
 
Activitatea 3: Concluzii (5 minute)  
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FIȘA 1: Înțelegerea termenilor de bază referitori la Internet     

 

 

Definiţie: Descriere:  

1. Internet Internetul este o rețea globală de arie largă care 
conectează sisteme informatice din întreaga lume. 
Pentru a vă conecta la Internet, trebuie să aveți acces 
la un furnizor de servicii de Internet (ISP), care 
acționează ca un intermediar. 

2. Www WWW vine de la "World Wide Web". Nu este un 
sinonim pentru Internet. World Wide Web, sau doar 
"Web" este un subset al Internetului. Web-ul este 
format din pagini care pot fi accesate utilizând un 
browser Web. 
 

3. Browser Web Un browser web, sau pur și simplu "browser" este o 
aplicație utilizată pentru a accesa și vizualiza site-uri 
web. Browserele web obișnuite includ Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox și 
Apple Safari. 

4. URL/Domeniu URL-ul vine de la "Uniform Resource Locator". Un 
URL  este adresa unei anumite pagini Web sau a unui 
anumit fișier de pe Internet. De exemplu, URL-ul  site-
ului  Digitalise Me este http://www.digitaliseme.eu 
 

5. Motor de căutare Un motor de căutare conține milioane de site-uri 
Web, astfel încât utilizatorii pot găsi cu ușurință site-
uri web cu informațiile pe care le caută. Motoarele 
de căutare pot localiza site-uri web relevante atunci 
când utilizatorii introduc termeni sau expresii de 
căutare. Cele mai frecvente tipuri de motoare de 
căutare sunt: Google, Bing, Baidu. 

 

http://www.digitaliseme.eu/
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FIȘA 2: Înțelegerea termenilor de bază referitori la Internet     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________  conține 

milioane de site-uri Web, 

astfel încât utilizatorii pot 

găsi cu ușurință site-uri web 

cu informațiile pe care le 

caută. Exemple: Google, 

Bing, Baidu. 

_________________ este 

un subset al Internetului. 

Acesta constă în pagini 

care pot fi accesate 

utilizând un browser Web. 

Nu este un sinonim pentru 

Internet. 
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FIȘA 3: Înțelegerea termenilor de bază referitori la Internet     

 

 

 

 

Definiţie: Bilețele autoadezive: 

1. Internet  

2. Www  

3. Browser Web  

4. URL/Domeniu  

5. Motor de căutare  

 

 


