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PLAN DE LECȚIE NR. 6 

 

 

 

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Titlu subiect: Internet – Concepte debază 

Planul de lecție 6 - Filtrare avansată și cuvinte cheie 

Durata: 45 minute 

Scop 

Scopul acestui plan de lecție este de a înțelege conceptele de 
utilizare a cuvintelor cheie și de filtrare avansată în căutare Google. 

Grup țintă 
Adulți (seniori) 

Facilitate/Echipament 

● Clasă 
● Acces la Internet 
● Proiector 
● Tablă albă 

● Note adezive  

 

Instrumente/Materiale 

● Fișa 1 
 

Activităţi  

1. Activitatea 1: Ce sunt cuvintele cheie? (20 de minute) 

 

1.1. Arătați cursanților următorul videoclip referitor la cuvintele 

cheie pentru căutarea pe Google: 

https://www.youtube.com/watch?v=wMxi6mMYdqE 

 

1.2. Rugați cursanții să scrie cuvinte sau fraze pe care le-ar folosi 

pentru a căuta un produs sau serviciu (de exemplu: căutarea 

celui mai apropiat magazin alimentar și orele de deschidere /de 

închidere). Luați în considerare: locația, beneficiile, rezultatele, 

tipul de produs, numele mărcii, cuvinte similare etc. (a se vedea 

fișa 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=wMxi6mMYdqE
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2. Activitatea 2: Efectuați o căutare avansată pe Google (20 

min) 

 

2.1. Arătați cursanților următorul videoclip referitor la Advanced 
Google Search: 
https://www.youtube.com/watch?v=K9SbVLTGwPI&t=252s  (7mins) 
 
2.2. Rugați cursanții să efectueze o căutare avansată pe Google pe un 

anumit subiect, de exemplu: să caute imagini de înaltă calitate cu 

Turnul Eiffel. 

 
1. Activitatea 3: Concluzii (5 minute) 
 

3.1 Concluzii/întrebări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9SbVLTGwPI&t=252s
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FIȘA 1: Utilizarea cuvintelor cheie 

 

 

Enumerați cuvintele pe care le-ați folosi pentru a găsi cel mai apropiat magazin alimentar și 

orele de deschidere și închidere ale acestuia 

 

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

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

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