
       
 

      

 
 

Plan de Lecție 
 

 

 

 

 

 

• Elevii vor înțelege conceptul de utilizare excesivă a internetului și de ce este dăunător. 

• Elevii vor explora strategii care îi vor ajuta să își reducă timpul online. 

• Ei vor exersa gândirea critică și abilitățile de conversație. 

 

 

Metode Material 

▪ Discuție de grup 

▪ Lectură individuală 

▪ Laptop-uri sau tablete 

▪ Conexiune la internet 

▪ Fișe tipărite 

Titlul Timp Scopul  Descrirea Activității Metode & 

Materiale 

Introducere 

 

 

10min. Pentru a 

familiariza elevii 

cu subiectul 

Profesorul le explică elevilor care este utilizarea 

excesivă a internetului și de ce este o problemă. 

 

 

Lectură 

individuală 

 

10min. Pentru a practica 

înțelegerea 

lecturii și pentru 

a obține o 

înțelegere mai 

Profesorul le cere elevilor să citească acest articol 

online despre combaterea simptomelor 

dependenței de internet. În mod alternativ, dacă 

Materiale 

• Calculatoare sau 

tablete 

Titlu: Strategii pentru a câștiga o viață echilibrată 

Nivel de grad: 15-16 ani 

Timp: 45 min 

Obiective 

 

Metode & Material 

 

Descrierea Lecției 

 



       
 

 

  

 profundă a 

subiectului. 

elevii nu au calculatoare, profesorul poate tipări 

articolul în prealabil și îl poate înmâna în clasă. 

• Conexiune 
internet 

• Sau fișe 

Metode 

• Munca 

individuala 

 

Discuție în 

grup 

 

20min. Pentru a exersa 

abilități de 

conversație și 

vorbire în public. 

Pentru a afla mai 

multe despre 

utilizarea 

excesivă a 

internetului și 

despre 

modalitățile de 

abordare a 

acestuia. 

Profesorul îi întreabă pe elevi ce au înțeles din 

articolul citit. 

La început profesorul pune întrebări și apoi 

încurajează o discuție de grup. 

Câteva întrebări posibile: 

• Despre ce este articolul? 

• Credeți că utilizați prea mult Internetul? 

• Care este în opinia dvs. cel mai eficient mod de a 
trata dependența de Internet? 

• Cum ați încercat oricare dintre modurile 
menționate? 

• Ați dori să le încercați în viitor? 

Material 

• Tablă pentru a 

păstra notele 

(opțional) 

Metode 

•Discuție în grup 

 

Wrap-up 

 

 

5min. Pentru a 

recapitula 

punctele 

principale  

Profesorul rezumă principalele puncte discutate.  



       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

 

Resurse & materiale extra 

 


