
 

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 
 

Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, Tecuci, jud. Galaţi 

Disciplina: TIC 

Clasa: a IX-a 

Propunător: Prof.  Apostu Vasile 

  

Unitatea de învăţare: RETEAUA  INTERNET 

Subiectul lecţiei: Adrese Internet 

Durata: 50 de minute 

Tipul lecţiei: formarea şi consolidarea de priceperi şi deprinderi 

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică 

 

Competenţe specifice: 1.2. Comunicarea cu mediul intern şi extern prin mijloace informatice 

Obiective educaţionale:  

 Obiective cognitive:  
 - să recunoască caracteristicile unui program de poştă electronică  

Obiective psihomotorii: 

- să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite 

- să utilizeze eficient programele de poştă electronică 

 Obiective afective: 

   - formarea convingerii că toţi utilizatorii trebuie să cunoască şi să folosească modalităţile de comunicare prin 

               intermediul Internetului 

Obiective operaţionale: 

              - să enumere funcţiile asigurate de reţeaua Internet şi să încadreze serviciul de poştă electronică în tipul de 

        servicii corespunzător 

              - să definească corect noţiunile de poştă electronică, cutie poştală, scrisoare electronică 

     - să argumenteze avantajele utilizării serviciului de poştă electronică 



              - să dobândească deprinderi de creare a unui cont de poştă electronică, de lucru cu mesajele şi adresele de    

        e-mail 

  

Strategii didactice: 

 Principii didactice: 

 - Principiul participării şi învăţării active 

 - Principiul asigurării progresului gradat al performanţelor  

 - Principiul conexiunii inverse 

 Metode de învăţământ: 

 - Metode de comunicare orală:  conversaţia frontală, conversaţia individuală, explicaţia 

 - Metode bazate pe acţiune: exerciţiul practic, învăţarea prin descoperire 

 Forme de organizare a activităţii:  individuală, pe grupe 

 Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă 

 Metode de evaluare: evaluare iniţială – orală, set de aplicaţii  

 Resurse materiale: 

 - Calculatorul 

 - Conexiunea la Internet 

 - Browserul Interne Explorer  

 -Test ACCESUL LA INTERNET 

 - Fişa de lucru ADRESE DE INTERNET 

 - Materiale bibliografice: 

  1. Miloşescu Mariana, Informatică – Tehnologii asistate de calculator - Manual pentru clasa a XII-a    

       Filiera tehnologică – profil servicii, Editura Teora, Bucureşti, 2002 

  2. Emanuela Cerchez, Internet – Manual pentru liceu – filiera teoretică, Editura Polirom, 2000 

  3. Carmen Petre, Daniela Popa, Ştefania Crăciunoiu, Camelia Ilieşu, Metodica predării Informaticii şi 

       Tehnologiei Informaţiei, Editura ARVES, Craiova, 2002 
            

 

 

 

 

 



 

 

SCENARIUL ACTIVITǍTII DIDACTICE 
 

 

Etapele lecţiei Activitate desfăşurată de: 
Metode de 

învăţământ 

 profesor elevi  

1 2 3 4 

1.Moment 

organizatoric 

 

Verifică  prezenţa, notează absenţele şi organizează 

clasa în vederea desfăşurării activităţii. 

Verifică starea de funcţionare a calculatoarelor şi a 

conexiunii la Internet 

Se pregătesc pentru oră. 

 

 

 

Conversaţia 

 

2.Enunţarea 

obiectivelor şi 

captarea atenţiei 

Anunţă tema lecţiei, scopul şi obiectivele urmărite. 

Explică modul de desfăşurarea al lecţiei . 

 

 

Sunt atenţi şi cer eventuale 

lămuriri suplimentare. 

 

 

Conversaţia  

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Anunta metoda de verificare. 

Elevii sunt invitati sa rezolve testul ACCESUL LA 

INTERNET.  

Explică elevilor fiecare cerinţă.  

Răspunde la întrebările elevilor legate de cerinţe. 

Urmăreşte activitatea elevilor pe tot parcursul 

desfăşurării ei şi dă indicaţii cu privire la modul de 

realizare al cerinţelor.  

Noteaza rezolvarea testului. 

 

 

Elevii citesc intrebarile si cer 

lamuririle necesare. 

Elevii rezolva individual cerintele 

testului. 

Verificarea raspunsurilor este 

facuta de colegul de PC 

Explicaţia 

Conversaţia  

Exerciţiul 

practic 

Învăţarea 

prin 

descoperire  

Munca pe 

grupe 

1 2 3 4 



4. Comunicarea 

noilor 

cunostinte 

Elevii sunt invitati sa deschida prezentarea ADRESE 

INTERNET 

Explica cuprinsul fiecarui slide si raspunde la intrebari. 

Urmaresc si cer lamuriri.  

4. Formarea 

deprinderilor şi 

asigurarea 

transferului 

Prezinta elevilor FISA DE LUCRU. 

Explică elevilor fiecare cerinţă.  

Răspunde la întrebările elevilor legate de cerinţe. 

Urmăreşte activitatea elevilor pe tot parcursul 

desfăşurării ei şi dă indicaţii cu privire la modul de 

realizare al cerinţelor.  

Noteaza rezolvarea pt. FISA DE LUCRU. 

 

Dirijează elevii pentru a explora şi descoperii singuri 

unele facilităţi puse la dispoziţie de serviciul de e-mail al 

portalului yahoo. 

 

Elevii citesc intrebarile si cer 

lamuririle necesare. 

Elevii rezolva individual cerintele 

din FISA DE LUCRU. 

Verificarea raspunsurilor este 

facuta de colegul de PC 

 

Accesează serviciul de e-mail al 

portalului yahoo şi realizează 

cerinţele din fişa de aplicaţii sub 

îndrumarea profesorului 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia  

Exerciţiul 

practic 

Învăţarea 

prin 

descoperire  

Munca pe 

grupe 

 

5. Evaluarea 

 

Profesorul verifică realizarea cerinţelor de la testul 

ACCESUL LA INTERNET si FISA DE LUCRU 

Notează elevii în catalogul propriu  ţinând cont şi de  

eforturile depuse de elevi pe parcursul întregii activităţi.  

 

Răspund la unele întrebări 

suplimentare puse de profesor. 

 

Conversaţia 

individuală 

 

 
 

 


