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PLAN DE LECȚIE NR. 5 

 

 

 

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Titlu subiect: Filtrarea și evaluarea informațiilor 

Plan de lecții 5 – Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Durata: 50 minute 

Scop 

Scopul principal al acestui plan de lecție este de a oferi toate 
informațiile necesare elevilor adulți cu privire la semnificația 
alfabetizării datelor și a informațiilor. 
 

Grupul țintă 

Adulți (seniori) 

Facilitate/Echipament 

● Clasă 
● Acces la Internet 
● Proiector 
● Tablă 

 

Instrumente/Materiale 

● Note adezive 
● Fișa 1 
● Fișa 2 
● Fișa 3 

Activităţi  

 
Activitatea 1: Înțelegerea semnificației alfabetizării datelor și a 

informațiilor 

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

● Date 

● Alfabetizarea datelor  

● Informaţii 

● Alfabetizarea informației 

● Filtrarea informațiilor 
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Activitatea 2: Înțelegerea termenilor de bază – Activitatea de grup 

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

● Date 

● Alfabetizarea datelor  

● Informaţii 

● Alfabetizarea informației 

● Filtrarea informațiilor 

 
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 coli 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 

 

 

Definiţie: Descriere:  

1. Date Datele sunt sursa informațiilor: cantitățile, 
caracterele sau simbolurile utilizate de un computer.  

2. Informaţii Rezultatele pe care le obținem prin prelucrarea 
datelor care ne oferă câteva cunoștințe 
suplimentare. Informația este ceea ce dorim să 
învățăm și este derivat din asamblarea datelor. 

3. Alfabetizarea datelor Alfabetizarea datelor este abilitatea de a citi, 
înțelege, crea și comunica date ca informații.  
 

4. Alfabetizarea informațiilor Alfabetizarea informațiilor este un "set de abilități 
integrate care cuprind înțelegerea informației, 
înțelegerea modului în care este produsă și apreciată 
informația, utilizarea informațiilor în crearea de noi 
cunoștințe și participarea etică în comunitățile de 
învățare".  
 

5. Filtrarea informațiilor Filtrarea informațiilor este procesul de căutare a 
informațiilor utilizând un anumit criteriu. Utilizarea 
acestor căutări direcționate vă va ajuta să evitați să 
deveniți copleșiți de fluxul de informații.  
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FIȘA 2: Înțelegerea termenilor de bază referitori la Internet     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ este 

rezultatul pe care îl obținem 

din prelucrarea datelor, care 

ne oferă unele cunoștințe 

suplimentare. Este ceea ce 

vrem să învățăm și este 

derivat din asamblarea de 

date. 

________________ este 

locul de unde provin 

informațiile: cantitățile, 

caracterele sau 

simbolurile utilizate de un 

computer. 
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FIȘA 3: Înțelegerea termenilor de bază  

 

 

 

 

Definiţie: Bilețele autoadezive: 

1. Date  

2. Informaţii  

3. Alfabetizarea datelor  

4. Alfabetizarea informației  

5. Filtrare informații  

 


