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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învățare: Internet
Număr ore alocate: 4
Conținuturi
Competențe
specifice
Ce esteInternetul?
Structură.
Servicii ale Internetului
1.2. Utilizarea
Elemente de
eficientă a
securitatepe Internet.
unor
Drepturi de autor.
componente
software

Activități



Exercitii de identificare a unor servicii ale rețelei Internet.
Descrierea rolului acestora în satisfacerea unor nevoi din viața de
zi cu zi.

Manual, auxiliare, prezentare
PPT, platforma Edmodo.





Exerciții de căutare a unor informații pe Internet.
Exersarea salvării informațiilor căutate (text/imagini).
Recunoașterea legislației în vigoare privind drepturile de autor și
evidențierea normelor aferente.
Exerciții de identificare a tipurilor de licențe software și a
drepturilor de utilizare aferente conținuturilor digitale.
Prezentarea unor situații în care Internetul poate genera
pericole și identificarea unor soluții posibile, a unor metode de a
evita astfel de situații.
Exercitii de identificare a unor reguli pentru o navigare sigură și
eficientă pe Internet
Exerciții de identificare unor resurse relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare și argumentarea credibilității
resurselor Web.

Manual, auxiliare, computer,
browsere.


Navigarea pe Internet.
Căutare de informații.
Salvarea de informatii

1.3. Utilizarea
eficientă şi în
siguranță a
Internetului ca
sursă de
documentare
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Resurse

http://detectareplagiat.ro/interne
tul_si_drepturile_de_autor_plagia
t.php
http://www.hellopc.ro/sigur/drep
turi%20de%20autor.htm
https://booktutoriale.wikispaces.
com/file/view/Modulul-7Informaie-i-Comunicare.pdf

Evaluare

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare

POPA FLORENTINA HERMINA
.

PROIECT DIDACTIC
Colegiul Ștefan Odobleja Craiova
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA NR. ORE/SĂPT: V A /1 ora
PROFESOR: Popa Florentina Hermina
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa în cabinetul de informatică
Conţinutul activităţii:
Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe
Unitatea de învăţare: Internet
Conţinut: Elemente de securitatepe Internet.Drepturi de autor.
Competenţa generală:
Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
Competenţespecifice:
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
Obiectiveoperaţionale:
 obiective cognitive:
O1 să identifice principalele notiuni teoretice legate de securitatea pe internet prin rezolvarea unei fise de lucru
O2 sa recunoască tipuri de virusi
O3 sa enumere modalitatile de protectie impotriva virusilor,
O4 sa identifice modalitati de invadare a confidentialitatii
O5 sa recunosca regulile de conduita pe internet
 obiective psihomotorii
 formarea deprinderii de a sintetiza cunostintele
 obiective afective:
 formarea convingerii că identificarea corecta a riscurilor duc la o mai buna preventie.
Strategia didactică:
 Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţareaprindescoperire.
 Resurse materiale:videoproiector, calculatoare, FlipChart, manualul digital,site-uri diverse, platforma aducaționala Edmodo
 Forme de organizare:activitate frontală şi activitate individuală.
Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a teme;
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observare asistematică a atenţiei
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NR.
CRT

VERIGILE / ETAPELE
LECTIEI

1

Organizarea clasei
pentru lecţie

2

Pregatirea pentru
tema noua

3

4

Enunţul lecţiei noi

Comunicarea noilor
cunoştinţe

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE
Notarea absenţelor.
Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.
Actualizarea, prin conversaţie a unor cunoştinţe anterioare, necesare noii
învăţări.

Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale vizate.
Elemente de securitatepe Internet.Drepturi de autor.
Profesorul lanseaza lectia pe platforma Edmodo.
Sunt prezentate principalele riscuri la cere se expun internautii si modalitati
de prevenire a acestora.
Se prezinta notiuni precum:
 Virus
 Tipuri de virusi
 Neticheta
 Licenta si tipuri de licente software
 Flaming si Cyberbullies
 Drepturi de autor, legea copyright-ului
In concluzie se intocmeste o lista de masuri de securitate pe Internet.

DOZARE

2minute

Toată clasa

2 minute

La toată clasa

1 minute

Captarea atenţiei
şi trezirea
interesului pentru
lecţie
 Frontal şi
individual.
 Elevii vor
urmări
prezentarea cu
conţinutul lecţiei.

30 minute
 Elevii răspund
la întrebări,
formulează ei
înşişi întrebări.

5

Fixarea cunoştinţelor
şi realizarea feedback-ului

Pentru verificarea cunoștințelor elevii rezolvă fisa de lucru.

13 min

6

Notarea

Pe baza activităţii elevilor se dau note

1 min

7

Tema pentru acasă 1.

Alcatuiti o lista cu programe antivirus.

1 min
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FORMAŢII DE
LUCRU ŞI
INDICAŢII
METODOLOGICE

OBSERVAŢII

Elevii scriu în caiet titlul
lecţiei noi

Nu este necesar ca
elevii să scrie în caiet
deoarece conţinutul
explicaţiilor şi al
prezentării electronice
este postat pe
platforma educationala

Dacă se constată că nu
au fost înţelese unele
noţiuni, se reia
explicaţia acestora cu
ajutorul elevilor care leau înţeles
Notele se trec în
catalog.
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Fisa de lucru
I.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Raspundeti cu Da/Nu

Sunt online si intalnesc pe cineva de varsta mea. Este bine sa-i dau
adresa sau numarul de telefon pentru a ne intalni?
Am o poza digitala si cineva de pe net vrea sa o vada. Este bine sa
o trimit acelei persoane?
Vizitez un site de jocuri și vreau să imi fac cont. Ei imi cer numarul
de telefon si numele meu. Pot sa le introduc?
Sunt in mijlocul unei conversatii pe messenger si cineva imi
vorbeste urat. Raspund le fel de urat?
Sunt online si întampin o problema cu contul de e-mail. Un prieten
de pe Facebook se ofera să ma ajute și imi cere parola pentru
accesul la e-mail. O furnizez?
Sunt online și cineva care sta in apropiere de mine vrea sa ne
intalnim. Pot sa ma intalnesc cu persoana respectiva?
O persoana din lista de prieteni pe care am cunoscut-o pe Internet
vrea sa ne intalnim sa mergem la film. Imi anunt parintii?
Imi fac un cont pe Facebook si trebuie sa introduc o parola. Este
numele meu potrivit pentru parola contului meu?
Vreau un cont pe un site de socializare, Facebook. Imi folosesc
numele meu adevarat si datele personale?
Am primit un mail de la o adresa pe care nu o cunosc. Deschid
mailul?
Un prieten de pe Internet ma intreaba unde imi petrec timpul de
obicei. Ii povestesc despre aceste locuri?
Aveti foarte multi prieteni in lista de prieteni pe care nici macar
nu-i cunoasteti?
Aveti pe contul de Facebook foarte multe poze si toata lumea
poate sa le vada?
Furnizati parolele conturilor voastre parintilor?
Stiu parintii vostri ce faceti pe Internet si ce site-uri accesati?
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Fisa de lucru rezolvata

1.

Nu

2.

Nu

3.

Nu

4.

Nu

5.

Nu

6.

Nu

7.

Da

8.

Nu

9.

Nu

10. Nu
11. Nu
12. Nu
13. Nu
14. Da
15. Da

Pe un site de jocuri online intalnesc pe cineva de varsta mea. Este bine sa-i
dau adresa sau numarul de telefon pentru a ne intalni?
O persoana pe care n-o cunosc imi cere o poza cu mine. Este bine sa ii trimit
o poza acelei persoane?
Vizitez un site de jocuri și vreau să imi fac cont. Ei imi cer numarul de telefon
si numele meu. Pot sa le introduc?
Sunt in mijlocul unei conversatii pe messenger si cineva imi vorbeste urat.
Raspund le fel de urat?
Sunt online si întampin o problema cu contul de e-mail. Un prieten de pe
Facebook se ofera să ma ajute și imi cere parola pentru accesul la e-mail. O
furnizez?
Sunt online și cineva care sta in apropiere de mine vrea sa ne intalnim. Pot
sa ma intalnesc cu persoana respectiva?
O persoana din lista de prieteni pe care am cunoscut-o pe Internet vrea sa
ne intalnim sa mergem la film. Imi anunt parintii?
Imi fac un cont pe Facebook si trebuie sa introduc o parola. Este numele
meu potrivit pentru parola contului meu?
Vreau un cont pe un site de socializare, Facebook. Imi folosesc numele meu
adevarat si datele personale?
Am primit un mail de la o adresa pe care nu o cunosc. Deschid mailul?
Un prieten de pe Internet ma intreaba cand si unde plecam eu si familia
mea in vacanta. Ii povestesc despre aceste lucruri?
Aveti foarte multi prieteni in lista de prieteni pe care nici macar nu-i
cunoasteti?
Aveti pe contul de Facebook foarte multe poze si toata lumea poate sa le
vada?
Furnizati parolele conturilor voastre parintilor?
Stiu parintii vostri ce faceti pe Internet si ce site-uri accesati?
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Test de evaluare
I.
Bifati raspunsul correct
1. Care dintre programele de mai jos este un antivirus?
1. Bit Defender
2. Winamp
3. Internet Explorer
4. Yahoo Messenger
2. Programele freeware sunt programe:
1. Cu taxă
2. Difuzate gratuit
3. Realizate de către hackeri
4. Nici un răspuns din cele de mai sus nu este corect
II. Completati rebusul urmator
8
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4
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1
3
6
2

4
5
7
8

Orizontal
Software-ul folosit în general pentru prevenirea și eliminarea virușilor de computer,
viermilor și cailor troieni.
Program care se instalează singur, fără voia utilizatorului, și poate provoca pagube
atât în sistemul de operare cât și în elementele hardware /software ale computerului.
Actiunea de descarcare a fisierelor de pe Internet
Vertical
Programele spion din categoria de software rău intenționat, atașate de obicei la
programe gratuite (jocuri, programe de schimbat fișiere, etc.), care captează pe
ascuns date.
Regulile de conduită pe Internet
Scut/paravan de protectie impotriva acesului neautorizat
Fisier trimis prin intermediul unui e-mail
Produs software furnizat gratuit pentru o perioadă limitată, dar care conține restricții
de funcționalitate, disponibilitate sau comoditate în utilizare
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Test de evaluare rezolvat

II.
Bifati raspunsul correct
1. Care dintre programele de mai jos este un antivirus?
1. Bit Defender 
2. Winamp
3. Internet Explorer
4. Yahoo Messenger
2. Programele freeware sunt programe:
1. Cu taxă
2. Difuzate gratuit 
3. Realizate de către hackeri
4. Nici un răspuns din cele de mai sus nu este corect
II. Completati rebusul urmator
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Orizontal
Software-ul folosit în general pentru prevenirea și eliminarea virușilor de computer, viermilor
și cailor troieni.
Program care se instalează singur, fără voia utilizatorului, și poate provoca pagube atât
în sistemul de operare cât și în elementele hardware /software ale computerului.
Actiunea de descarcare a fisierelor de pe Internet
Vertical
Programele spion din categoria de software rău intenționat, atașate de obicei la programe
gratuite (jocuri, programe de schimbat fișiere, etc.), care captează pe ascuns date.
Regulile de conduită pe Internet
Scut/paravan de protectie impotriva acesului neautorizat
Fisier trimis prin intermediul unui e-mail
Produs software furnizat gratuit pentru o perioadă limitată, dar care conține restricții de
funcționalitate, disponibilitate sau comoditate în utilizare
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