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PLAN DE LECȚIE NR. 4 

 

 

 

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Titlu subiect: Informații despre navigare și căutare 

Plan de lecție 4 - Introducere în căutare de informații online 

Durata: 65 minute 

Scop 

Scopul acestui plan de lecție este de a efectua exerciții practice de 
bază cu privire la modul de utilizare a paginii Google. 

Grupul țintă 

Adulți (seniori) 

Facilitate/Echipament 

● Clasă 
● Acces la Internet 
● Proiector 
● Tablă albă 

● Laptop/Tabletă/Smartphone 

Instrumente/Materiale 

● Fișa 1 
 

Activităţi  

Activitatea 1. Explicați ce este Google și cum se utilizează 

 
1.1 Începeți activitatea cu un videoclip: 
https://www.youtube.com/watch? 
 v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google 
  (6 minute) 
 
1.2 Discuții pe subiectul videoclipului: (15 minute) 

- Explicați ce este căutarea Google și cum să accesați și să 

navigați pe un motor de căutare 

- Explicați de ce este important să utilizați căutarea Google 

https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
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Activitatea 2 

2.1 Rugați participanții să efectueze o căutare pe Google pe 

laptop/tabletă/smartphone și oferiți-le asistență individuală, dacă 

este necesar.  (10 minute) 

 

Activitatea 3: Informații online (10 minute) 

 
3.1 Rugați cursanții să dea exemple de diferite lucruri pe care le pot 
căuta online: rețete culinare, recenzii ale dispozitivelor electronice, 
adrese de magazin, utilizând fișa furnizată (a se vedea fișa 1) 
 
Activitatea 4: Exerciții practice cu privire la modul de utilizare a 

paginii Google (24 min) 

 

4.1 Utilizând un proiector video, explicați și exemplificați cum se 
efectuează următoarele activități:  

o Cum se deschide și se închide un browser web 

o Cum se deschide/închide o pagină web într-o filă/fereastră 

nouă 

o Cum să navigați în istoricul browserului 

o Cum se setează pagina de pornire a browserului web 

o Cum se creează/se vizualizează/se șterg marcajele în 

document 

o Cum să căutați anumite tipuri de documente: imagini, 

videoclipuri etc.  

o Cum se accesează funcțiile de ajutor 

 

 
Activitatea 5: Concluzii (10 minute) 

 

5.1 Întrebări și răspunsuri privind activitatea 3 – repetați anumite 
acțiuni pentru o mai bună înțelegere și oferiți concluzii finale. 
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HANDOUT 1: Exemple de informații de căutat pe Internet 

 

 

Enumerați câteva exemple de informații care vă interesează să le căutați online (rețete culinare, 

sfaturi de grădinărit, recenzii pentru diferite produse, adrese de magazin etc.)  

 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................. 

● ................................................................................ 

 *Utilizați bilețelele autoadezive pentru 

a scrie răspunsurile dumneavoastră. 


