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PLANUL DE LECȚIE 4 

 

 

 

Nume modul: Rezolvarea problemelor 

Titlul subiectului: Identificarea lacunelor în materie de competențe digitale 

Planul de lecție 4  -  Internetul lucrurilor 

Durata: 60  minute 

Scop 

Acest plan de lecție este o sesiune de discuții despre oportunitățile și 
provocările oferite de Internet în viața de zi cu zi. Scopul principal al 
acestui plan de lecție este de a sprijini elevii să înțeleagă și să 
descopere viitorul prospectiv al Internetului lucrurilor.   

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:  Introducere - Internet of Things (Internetul 

lucrurilor) 

1.1 Începeți lecția cu acest video: https://youtu.be/EKRVILAohck (5 
minute) 
 
1.2  Discuții despre video  (15  minute) 

• Care pot fi principalele domenii de aplicare a Internet of 
Things în viața fiecăruia? 
 

2. Sarcina 2: Înțelegeți internetul lucrurilor 
 

https://youtu.be/EKRVILAohck
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2.1 Oferiți cursanților note adezive și rugați-i să ofere răspunsuri la 
următoarele: (15  minute)  (vezi Fișa de lucru 1) 
 

• Beneficiile internetului lucrurilor   

• Provocările internetului lucrurilor 
 
2.2 Discutați rezultatele cu întreaga clasă și reflectați asupra 

modului în care viața lor ar putea fi influențată de Internetul 
lucrurilor (15 minute) 

 
3. Sarcina 3: Încheiați (10  minute) 
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FIȘA DE LUCRU 1:  Beneficiile/provocările internetului 

lucrurilor 

 

 

 

Beneficiile internetului lucrurilor:  

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

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

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

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

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

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

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

 

Provocările internetului lucrurilor:  

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

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

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

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

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

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

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

*Utilizați notele pentru a scrie 

răspunsurile dumneavoastră. 


