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PLANUL DE LECȚIE 3 

 

 

 

Nume modul: Rezolvarea problemelor 

Titlul subiectului: Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale   

Planul de lecție 3  -  Instrumente Digitale pentru hobby-urile dvs. 

Durata: 60  minute 

Scop 

Scopul principal al acestui plan de lecție este de a oferi toate 
informațiile necesare cursanților adulți cu privire la posibilitățile 
oferite de internet și instrumente digitale, pentru a învăța și a-și 
dezvolta hobby-urile.   

Grup țintă 

Adulți (seniori) 
 

Instalație/ Echipament 

• Clasă 

• Acces la Internet 

• Proiector 

• Tablă 
 

Unelte/ Materiale 

• Note adezive 

• Fișa de lucru 1 
 

Activități principale 

1. Sarcina 1: Internetul pentru divertisment 
 
1.1 Oferiți cursanților note adezive și rugați-i să ofere răspunsuri la 
următoarele:  (15 minute) (vezi fișa de lucru 1) 

• Dați exemple de lucruri diferite pe care le puteti căuta online 
pentru a învăța și vă dezvolta hobby-urile 
 

1.2 Distribuiți fișele de lucru cursanților și identificați modalități de a-
și dezvolta hobby-urile online  (15  minute) 
 

2. Sarcina 2: Cautați hobby-uri online  (25 minute) 
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2.1 Explicați ce este un tutorial și arătați câteva exemple de tutoriale 
YouTube (de  exemplu, cum să coaceți o plăcintă cu mere) 
 
2.2 Simulați practica unui hobby online: 

o Rugați cursanții să identifice un anumit hobby 

o Căutați informații online referitoare la acel hobby 

o Aruncați o privire la tutorialele YouTube pe această 

temă 

 
3. Sarcina 3:  Concluzii  (5 minute) 
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FIȘA DE LUCRU 1:  Hobby-uri online 

 

 

 

Ce informații pot  fi  căutate online  pentru a învăța și 

dezvolta hobby-uri: 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................. 

• ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utilizați notele pentru a scrie 

răspunsurile dumneavoastră. 


