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PLAN DE LECȚIE NR. 7 

 

 

 

Numele modulului: Alfabetizarea informațiilor și a datelor 

Titlu subiect: Stocare online de fișiere – Google Drive 

Plan de Lecție 7 - Crearea unui cont Google și operarea pe Google Drive 

Durata: 65 minute 

Scop 

Scopul acestui plan de lecție este de a familiariza participanții cu 
stocarea online - în special Google Drive și modalitatea de crearea a 
unui mail Google. 

Grup țintă 

Adulți (seniori) 

Facilitate/Echipament 

● Sală de clasă 
● Accesarea Internetului 
● Laptop/Tabletă/Smartphone 
● Proiector 
● Tablă 

 

Instrumente/Materiale 

 
 

Activități  

1. Activitatea  1: Stocare online (5 minute) 

 

1.1.  Explicați ce este un spațiu de stocare online și care sunt 

avantajele utilizării acestuia. Descrieți ce este Google Drive (așa 

cum este prezentat în materialele de instruire) 

 
2. Activitatea 2: Crearea unui cont Google 
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2.1. Arătați cursanților următorul videoclip despre crearea unui cont 
Google: https://www.youtube.com/watch?v=ArZpwBl_z10  (6 
minute) 
 
2.2. Rugați cursanții să își creeze un cont Google pe 
laptop/tabletă/smartphone (dacă nu au deja unul) și oferiți-le 
asistență tehnică în timp ce îl creează. (20 min) 
 

3. Activitatea 3: utilizarea Google Drive (25 minute) 

 
3.1 Arătați cursanților următorul videoclip despre modul de utilizare 

a Google Drive:  https://www.youtube.com/watch?v=P7555XLfHgs 

 

3.2 Efectuați pe computer și prezentați cursanților pe videoproiector 

cum se utilizează Google Drive:  

 

- Cum să vă conectați la Google Drive utilizând contul Google 

- Cum să navigați în "Google Drive"   

- Cum se creează foldere 

- Cum se încarcă "Fișiere și/sau foldere" 

- Următoarele acțiuni: 

a) Deschiderea unui document 

b) Mutarea unui document 

c) Adăugare la preferințe 

d) Redenumirea unui document 

e) Gestionarea versiunilor unui document 

f) Efectuarea unei copii 

g) Descărcarea unui document 

h) Eliminarea unui document 

a) Deschiderea unui folder 

b) Mutarea unui folder 

c) Adăugare la preferințe 

d) Redenumirea unui folder 

e) Schimbarea culorii 

f) Descărcarea unui folder 

g) Eliminarea unui folder 

a) Partajarea unui document/folder cu alte persoane 

b) Obțineți un link pentru distribuire 

4. Activitatea 4: Concluzii (10 minute) 

4.1. Concluzii/întrebări privind întregul modul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArZpwBl_z10
https://www.youtube.com/watch?v=P7555XLfHgs

