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PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor: Berechet Steluța Claudia 

Modulul: MARKETING 

Unitatea de învățare: Cercetarea de marketing și nrvoile clienților 

Titlul lecţiei: Tipologia cercetărilor de marketing 

Tipul lecţiei: mixtă 

Clasa:  Clasa a XI-a B  

Data: 25.05.2021 

Durata: 50 min 

Unitatea de rezultate ale învăţării:  

8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă 

Rezultate ale învăţării: 

Cunoștințe: 

8.1.8. Prezentarea elementelor definitorii ale cercetării de marketing și tipologiei cercetării 

Abilități: 

8.2.8. Compararea tipurilor de cercetări de marketing din perspectiva principalelor criterii de 

diferențiere. 

Atitudini: 

8.3.3. Manifestarea responsabilității în realizarea unei cercetări de marketing. 

Obiectivele lecției: 

O1. Să definească noţiunea de “cercetare de marketing” pe baza noţiunilor prezentate. 

O2. Să identifice criteriile de clasificare a cercetarilor de marketing. 

O3. Să enumere cel puţin 3 cercetări după obiectul urmărit, pe baza analizei conceptului de cercetare. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice:  

- observaţia; conversaţia euristică, învățarea prin descoperire 

Forme de organizare: 

- frontală, individuală 

Mijloace de învăţământ:  

- telefon/laptop/tabletă, platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/ platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION, platforma Livresq 

Bibliografie: 

1. Badila, D, 2014, Tehnici de marketing. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Universitatea 

Lucian Blaga, Sibiu. 

2. Danciu, V., 2001, Marketing. Manualul pentru clasa a XI-a, Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti. 

3. Capotă, V., 2006, Marketingul Afacerii - Manual pentru Clasa a XI-a, Editura Akademos Art, 

Bucureşti. 
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ACTIVITATE ASINCRON  - Mod de realizare  

 

lucru și modul de rezolvare a acestora, stabilește termenul de predare. Această etapă se realizează prin 

informare directă a elevilor prezenți fizic în clasă și prin întâlnire video on-line (platforma de învățare 

G-SUITE FOR EDUCATION).  

l încarcă lecția  realizată pe platforma Livresq https://view.livresq.com/view/ 

601c6fee01f06b0007760d3e/, aceasta fiind vizualizată cu ajutorul videoproiectorului de către elevii 

prezenți în clasă și pe platforma de învățare de către cei aflați în învățământ online. 

e un dialog cu elevii clasei cu privire latema supusă discuției 

 aplicației https://learningapps.org/watch?v=pgvmd1bna21 

rezolvările realizate de către elevi   

G-SUITE FOR EDUCATION  cu privire la rezolvarea 

corectă a aplicației  

-back elevilor la finalul activității 

 

Resurse minimale: sală de clasă,  laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet. 

 

https://view.livresq.com/view/601c6fee01f06b0007760d3e/
https://view.livresq.com/view/601c6fee01f06b0007760d3e/
https://learningapps.org/watch?v=pgvmd1bna21
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Timp 
Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri de 

învăţare Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmului 

şi a interesului 

Expunere orală 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

 

 Conversația 

 

Prezentarea  conceptului de cercetare de 

marketing. 

Incurajare punere de întrebări, în vedera 

identificării criteriilor de clasificare a 

cercetărilor de marketing. 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Platforma Livresq 

25’ Oferirea de 

informaţii de la 

teorie la 

practică ; 

explicarea 

conceptelor 

teoretice și 

legarea teoriei 

de practică 

 

Expunere orală 

Lecție realizatăpe platforma Livresq 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

 

Prezentare  fișă de documentare  

Comunicare link pentru vizualizare 

conținuturi  

https://view.livresq.com/view/ 

Descoperirea întrebărilor ajutătoare pentru 

parcurgerea tematicii 

Realizarea aplicațiilor online , utilizând 

exercițiul 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

  

 

 

☻ 

 

 

 

Fișă de documentare 

tablă 

Video-online  

Aplicații online 

caiete 

15' Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

 

Intrebări şi răspunsuri verbale 

(profesor- elev) 

Exerciții aplicative 

 

 Prezentarea eelmentelor componente ale 

cercetărilor de marketing 

 Evaluează cunoștințele dobândite  

prin realizarea aplicației.    

☻ 

 

 

 

☻ 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

☻ 

 

Fișă de documentare 

 

Video-online 

Fişe de lucru 

Aplicație pentru 

fixarea cunoștințelor 

https://learningapps.

org/watch?v=pgvmd

1bna21 

 

 

https://view.livresq.com/view/
https://learningapps.org/watch?v=pgvmd1bna21
https://learningapps.org/watch?v=pgvmd1bna21
https://learningapps.org/watch?v=pgvmd1bna21
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor: Berechet Steluța Claudia 

Modulul: MARKETING 

Unitatea de învățare: Concurența- componentă a pieței  

Titlul lecţiei: Analiza SWOT a firmei 

Tipul lecţiei: mixtă 

Clasa:  Clasa a XI-a B  

Data: 11.05.2021 

Durata: 50 min 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării: 8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă 

 

Rezultate ale învăţării: 

Cunoștințe: 

8.1.6. Prezentarea concurenței directe și indirecte ca etapă majoră în analiza concurenței; 

8.1.7.  Descrierea principalelor metode de evaluare a activității unui agent economic.. 

Abilități: 

8.2.6. – Analizarea concurenților direcți și indirecți ce acționează pe piață; 

8.2.7. – Realizarea analizei SWOT în vederea elaborării strategiei de marketing a agentului economic. 

Atitudini: 

8.3.2. – Colaborarea cu membrii echipei pentru a anticipa fenomenele de impact asupra activității 

agentului economic. 

Obiectivele lecției: 

O1. Să identifice atributele analizei SWOT;  

O2. Să caracterizeze atributele analizei SWOT, susținute de exemple;  

O3. Să realizeze analize SWOT. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice:  

- observaţia; conversaţia euristică, învățarea prin descoperire 

Forme de organizare: 

- frontală, individuală 

Mijloace de învăţământ:  

- telefon/laptop/tabletă, platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/ platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION. 

Bibliografie: 

1. Badila, D, 2014, Tehnici de marketing. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Universitatea 

Lucian Blaga, Sibiu. 
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2. Danciu, V., 2001, Marketing. Manualul pentru clasa a XI-a, Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti. 

 

 a) VARIANTA DE ACTIVITATE ÎN CLASĂ  - Mod de realizare  

ca temă pentru acasă o fișă de lucru – 

Analiza SWOT  (anexa 1 - Fisa de lucru nr. 1 Analiza SWOT.pdf )  

 ce urmează a se 

desfășura și modul de realizare a acesteia. 

anexa 2 - Analiza SWOT - fisa de 

documentare.pdf) și Fișa de lucru (anexa 3 - Fișa de lucru nr. 2 Analiza SWOT.pdf) De asemenea, se 

comunică un link de unde pot obține informații suplimentare: (https://destepti.ro/analiza-swot-ce-este-

cum-se-realizeaza)  

profesor precum și fișa de lucru primită de ei ca temă pentru acasă  

i clasei cu 

privire la rezolvarea cerințelor astfel încât toți elevii să corecteze și să compleze răspunsurile dacă este 

cazul  

ul parcursul activității 

-back elevilor la finalul activității. Resurse minimale: sală de clasă, laptop/ 

computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet, fișe de documentare, fișe de lucru, caiete de 

notițe, instrumente de scris. Durata activității: 50 minute  

  

b) VARIANTA DE ACTIVITATE ONLINE  - Mod de realizare  

Anterior desfășurării activității de învățare elevii primesc ca temă pentru acasă o fișă de lucru – 

Analiza SWOT (anexa 1) 

lucru și modul de rezolvare a acestora, stabilește termenul de predare. Această etapă se realizează prin 

mesaj scris pe platforma de învățare sau prin întâlnire video on-line (platforma de învățare G-SUITE 

FOR EDUCATION).  

l încarcă Fișa de documentare (Analiza SWOT a unei firme - anexa 2) și Fișa de lucru 

(anexa 3) pe platforma de învățare  

 

 

G-SUITE FOR EDUCATION  cu privire la rezolvarea 

corectă a cerințelor Fișei de lucru  

-back elevilor (în scris pe platforma de învățare sau prin întâlnire video on-line)  

Resurse minimale: laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet, licență de utilizare a 

platformei online Durata activității: 50 minute Cerință: rezolvați cerințele menționate în Fișa de lucru 

folosind pentru documentare caietele de notițe, Fișa de documentare realizată de voi, Fișele de 

documentare primite de la profesor, internetul ș.a.   

 

https://destepti.ro/analiza-swot-ce-este-cum-se-realizeaza
https://destepti.ro/analiza-swot-ce-este-cum-se-realizeaza
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Timp 
Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri de 

învăţare Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmului 

şi a interesului 

Expunere orală 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

 

 Conversația 

 

Prezentarea  conceptului de analiza SWOT. 

Incurajare punere de întrebări, în vedera 

identificării elementelor componente ale 

analizei SWOT  

 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

25’ Oferirea de 

informaţii de la 

teorie la 

practică ; 

explicarea 

conceptelor 

teoretice și 

legarea teoriei 

de practică 

 

Expunere orală 

Fișe de documentare 

Fișe de lucru 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

 

Prezentare  fișă de documentare  

Comunicare link pentru informații 

suplimentare : https://destepti.ro/analiza-swot-

ce-este-cum-se-realizeaza 

Descoperirea întrebărilor ajutătoare pentru 

realizarea analizei SWOT 

Completarea fişelor de lucru , utilizând 

exercițiul 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

  

 

 

☻ 

 

 

 

Fișă de documentare 

tablă 

Video-online  

Fişe de lucru 

 

caiete 

15' Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

 

Intrebări şi răspunsuri verbale 

(profesor- elev) 

Exerciții aplicative 

 

 Prezentarea eelmentelor componente ale 

analizei SWOT. 

 Evaluează factorii de influență interni și 

externi ai unei organizații, precum și poziția 

acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți 

competitori. 

prin completarea testului de evaluare    

☻ 

 

 

 

☻ 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

☻ 

 

Fișă de documentare 

 

Video-online 

Fişe de lucru 

Test de evaluare – Q 

Forms 

https://forms.gle/uyE

Vb61esLnF66wHA 

(sau 

https://www.didactic

.ro/q/r3vftq) 

 

 

https://destepti.ro/analiza-swot-ce-este-cum-se-realizeaza
https://destepti.ro/analiza-swot-ce-este-cum-se-realizeaza
https://www.didactic.ro/q/r3vftq
https://www.didactic.ro/q/r3vftq
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor: Berechet Steluța Claudia 

Modulul: MARKETING 

Unitatea de învățare: Etichetarea şi ambalarea ecologică 

Titlul lecţiei: Ambalarea mărfurilor în relaţie cu protecţia consumatorilor 

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi 

Clasa:  Clasa a X-a B  

Data: 16.05.2021 

Durata: 50 min 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării: 6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului 

 

Rezultate ale învăţării: 

Cunoștințe: 

6.1.6 Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor în raport cu normele de protecţie a consumatorilor 

6.1.7 Descrierea impactului ambalajelor asupra mediului înconjurător 

Abilități: 

6.2.4 Aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și ambalarea produselor alimentare și 

nealimentare în raport cu normele de protecţie a consumatorilor 

Atitudini: 

6.3.2 Asumarea responsabilităților în aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și ambalarea 

mărfurilor.. 

Obiectivele lecției: 

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

O1. Să prezinte rolul si funcțiile ambalajului; 

O2. să recunoască tipurile de ambalaje; 

O3. să sorteze ambalajele pe grupe de materiale reciclabile; 

O4. să verifice calitatea ambalajelor. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice:  

- observaţia; conversaţia euristică, învățarea prin descoperire 

Forme de organizare: 

- frontală, individuală 

Mijloace de învăţământ:  

- telefon/laptop/tabletă, platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/ platforma de învățare G-SUITE FOR EDUCATION. 

Bibliografie: 

1. PETRE T., IORDACHE G., CAPOTĂ V., DORIN V., Manual comert clasa 10 – Servicii, 2010 
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ŞARGU L., Bazele Ştiinţei mărfurilor, Suport de curs, USEM, Chişinău 2015, 

2. ARDELEAN D., LADISLAU K. Introducere în merceologie şi problematica calităţii, Note de curs, 

Editura Daya, Satu Mare, 2008,  

3. Bazele Merceologiei, Universitatea Ovidius, Constanţa, 

4. BURTICĂ G., NEGREA A., Bazele Merceologiei, Manual de studiu individual, Timişoara, 2006, 

 

 VARIANTA DE ACTIVITATE ONLINE  - Mod de realizare  

Anterior desfășurării activității de învățare elevilor li s-a prezentat lecția, disponibilă pe link-ul 

https://view.livresq.com/view/600f480e01f06b000757f9bf/ 

lucru și modul de rezolvare a acestora, stabilește termenul de predare. Această etapă se realizează prin 

mesaj scris pe platforma de învățare sau prin întâlnire video on-line (platforma de învățare G-SUITE 

FOR EDUCATION).  

l încarcă lecția pe platforma de învățare, pentru a fixa cunoștințele acumulate 

răspund la întrebările adresate  

prezintă elevilor facilitățile oferite de platforma G-SUITE FOR EDUCATION, respectiv 

cea supusă atenției în acel moment – realizarea unui BLOG   

G-SUITE FOR EDUCATION  cu privire la realizarea 

corectă a blogului  

precum și să caute și să prezinte articole publicate pe această temă. 

-back elevilor (în scris pe platforma de învățare sau prin întâlnire video on-line)   

 

Resurse minimale: laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet. 

 

https://view.livresq.com/view/600f480e01f06b000757f9bf/
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Timp 
Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri de 

învăţare Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmului 

şi a interesului 

Expunere orală 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

 

 Conversația 

 

Exercițiu de dezgheț:  

ABC-ul ambalajelor 

Ai fost angajat de către o Companie de 

reciclare a ambalajelor care să-i ajute pe copii 

să înveţe ABC-darul. Printr-o fericită 

coincidenţă, prenumele tău este subectul 

posterului. 

1. Mai întâi, scrie-ţi numele versticala în 

partea din stânga jos a paginii. 

2. Apoi, găseşte câte un material din care 

sunt realizate ambalajele care să 

înceapă cu fiecare literă din numele 

tău. Desenează un ambalaj. 

  

 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Coli de scris 

Carioci 

 

25’ Oferirea de 

informaţii de la 

teorie la 

practică ; 

explicarea 

conceptelor 

teoretice și 

legarea teoriei 

de practică 

 

Expunere orală 

Video-online (G-SUITE FOR 

EDUCATION) 

Exercițiul 

 

Recapitulare lecție disponibilă pe link-ul 

https://view.livresq.com/view/600f480e01f06

b000757f9bf/ 

Prezentare modalitate de realizare a unui blog 

pe Classroom 

Realizare blog, utilizând exercițiul 

 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

☻ 

  

 

☻ 

 

 

 

Video-online  

Platforma G-SUITE 

FOR EDUCATION   

Motoare de căutare 

 

caiete 

15' Evaluarea 

performanței si 

încheierea 

activității 

Profesorul realizează aprecieri 

generale și individuale privind 

munca independentă a elevilor. 

 Prezentare blog-uri realizate de elevi 

 

☻ 

 

 

☻ 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

Platforma G-SUITE 

FOR EDUCATION   

 

 

https://view.livresq.com/view/600f480e01f06b000757f9bf/
https://view.livresq.com/view/600f480e01f06b000757f9bf/


Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila 

Disciplina de studiu:   Administrarea firmei 

Profesor: Mușat Simona Gianina 

Clasa a XI-a B 

Domeniul: Economic 

Proiect didactic 

 

 

Data: 27.05.2021 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 4: 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR ECONOMICE 

Conţinutul învăţării: POSTUL- ELEMENT  DE BAZĂ AL STRUCTURII    

ORGANIZATORILE A ÎNTREPRINDERII 
Tipul lectiei: mixtă 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 4.1.4. Prezentarea componentelor structurii organizatorice 
Abilităţi : 4.2.6. Identificarea elementelor de bază a structurii organizatorice: post, funcţie, 

pondere ierarhică, compartiment, nivel ierarhic, relaţii organizatorice 

Atitudini: 4.3.3. Asumarea poziţiei proprii în cadrul unei structuri organizatorice. 

Competente derivate: 

CD1- Definește noțiunea de post 

CD2- Enumeră componentele postului 

CD3- Identifică trăsăturile postului 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: fişa de lucru, portofoliul elevului,fișă de documentare . 

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, brainstorming, rebus, discuția, observaţia dirijată 

şi independentă, exerciţiul, exerciţiu de dezgheţ, învățarea prin descoperire, turul galeriei. 

Resurse materiale : foi de flipchart, markere, coli de hârtie, post-it-uri, markere, coli colorate, 

stikere, informații din reviste de specialitate, imagini, fotografii 

Locul de desfăşurare : online Google Classrom /sala de clasă 

Forme de organizare a activității instructive: frontal, individual 

Metode de evaluare: evaluare continuă pe tot parcursul lecției, formativă 

Bibliografie: 

a) M. DRUTA- Didactica disciplinelor economice, EDITURA ASE, BUCURESTI, 2005 

b) I. JINGA; E. ISTRATE- Manual de pedagogie, EDITURA ALL, BUCURESTI, 2001 

c) T. PETRE si colab.- Comert clasa a x-a, EDITURA CD PRESS, BUCURESTI 2010 

d) V. CAPOTĂ și colab. –Organizarea unității economice, Ghid util în inițierea și organizarea 

unei afaceri, EDITURA AKADEMOS, BUCURESTI 2010  



Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

Nr 

crt  
 

ETAPELE LECȚIEI 

C
o

m
p

et
en

te
  

 

 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   

ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANI 

ZARE 

A ACTIVI 

TĂȚII 

 

EVALUA

RE 

 

TIMP 

1 Momentul 

organizatoric 

 Profesorul organizeaza clasa 

de elevi, pregătește materialul 

didactic, roagă elevii să 

acceseze linkul 

https://library.livresq.com/vie

w/6019650d01f06b0007703b

0f 

 şi captează atenţia elevilor  

printr-un exerciţiu de dezgheţ 

– „Story of my life” 

 

Elevii se pregătesc 

pentru lecţie şi răspund 

provocării realizându-se 

legătura cu posturile din 

firma de exercițiu și 

locul lor în structura 

organizatorică a 

întreprinderii. 

Conversația 

Exerciţiu de 

dezgheţ  

Fișă 

exercițiu 

de dezgheț 

Google 

classrom 

Livreseq 

Frontal  

Individual  

 

 7’ 

2 Verificarea 

cunoştintelor 

predate anterior 

 Profesorul verifică 

cunoṣtinṭele prin exercițiile 

atașate în lecția din adresa mai 

sus menținată. 

Apreciază elevii care s-au 

remarcat, care au oferit cele 

mai multe răspunsuri corecte. 

 

Elevii rezolvă cerințele. Explicaţia 

Expunerea 

Conversația 

Exercițiu 

 

 

 

Google 

classrom 

Librăria  

Livreseq 

Frontal  

Individual  

 

Apreci

eri  

verbale 

3’ 

3 Pregătirea 

elevilor pentru 

receptarea noilor 

cunoṣtinṭe 

 Profesorul realizează legătura 

cu lecţia nouă prin intermediul 

discuţiei asupra cunoştinţelor 

acumulate până în prezent. 

Elevii urmăresc cu 

atenţie explicaţiile în 

legătură cu lecţia nouă. 

Conversaţie  

 

 Frontal 

 

 1’ 

https://library.livresq.com/view/6019650d01f06b0007703b0f
https://library.livresq.com/view/6019650d01f06b0007703b0f
https://library.livresq.com/view/6019650d01f06b0007703b0f


4 Precizarea 

titlului lecṭiei noi 

ṣi a obiectivelor 

CD1 

CD2 

CD3 

 

Profesorul anunță titlul lecției: 

POSTUL- ELEMENT  DE 

BAZĂ AL STRUCTURII    

ORGANIZATORILE A 

ÎNTREPRINDERII și pre 

zintă elevilor competențele 

urmărite.  

Elevii notează în caiete 

data și titlul lecției și 

ascultă cu atenție  

competențele propuse 

de către profesor pentru 

a fi îndeplinite până la 

finalul orei de curs. 

Explicația 

Conversația 

Observația  

Tabla 

Prezentare 

power-

point 

 

Frontal  1’ 

5 Comunicarea/ 

însuṣirea noilor 

cunoṣtinṭe  

CD1 

CD2 

CD3 

 

Profesorul invită elevii să 

urmărească prezentarea 

power-point.  

 

Elevii formulează idei 

de învăţare în legătură 

cu tema dată şi 

urmăresc cu atenṭie 

prezentarea realizată de  

profesor.  

Răspund la întrebări şi 

scriu în caiete lecţia 

nouă. 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Observaṭia 

dirijată 

 

Prezentare 

power-

point 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Apreci

eri  

Verbal

e 

 

15` 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor cunoṣtinṭe 

CD1 

CD2 

CD3 

 

 

În baza noilor informaţii, 

profesorul le cere elevilor  să 

rezolve aplicațiile online 

accesând biblioteca 

https://library.livresq.com/ 

Elevii rezolvă 

aplicațiile online 

Explicația 

Exercitiul  

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

Platforma 

Livresq 

Frontal 

Pe grupe 

Apreci

eri  

Verbal

e 

 

8’ 

7 Evaluarea 

performanței si 

încheierea 

activității 

CD1 

CD2

CD3 

 

Profesorul realizează aprecieri 

generale și individuale privind 

implicarea elevilor în predarea 

noilor cunoștințe. 

Se nominalizează elevii vizaţi 

pentru notare şi cei care au 

participat activ la oră. 

Prezintă tema pentru acasă. 

„ Identificați minim 3 atribuții 

și 3 responsabilitați ale 

tehnicianului în activități 

economice” (Anexa 1) 

Elevii ascultă 

aprecierile făcute de 

profesor. 

Notează tema pentru 

acasă 

 

 

Explicația 

Conversatia 

Brainstorming 

 

 

 Frontal 

Individual 

Notare  5’ 



     

Anexa nr. 1 

 

Fișă de lucru pentru acasă 

 

                                        

„ Identificați minim 3 atribuții și 3 responsabilitați ale tehnicianului în activități 

economice”. Anexați tema la portofoliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica” Braila 

Disciplina de studiu:   ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Profesor: Mușat Simona Gianina   

Clasa a X-a B 

Domeniul: Economic 

Proiect didactic 

 

 

 

Data: 07.05.2021 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 1: ETICĂ ȘI COMUNICARE  
Conţinutul învăţării: SITUAȚII CONFLICTUALE- METODE DE REZOLVARE 
Tipul lectiei: mixtă 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 1.1.7. Prezentarea metodelor de detensionare a unei situații conflictuale; 

Abilităţi : 1.2.11. Solutionarea situațiilor conflictuale; 

Atitudini: 1.3.9. Manifestarea capacitatii de a rezolva situatii conflictuale în situația dată; 

Competente derivate: 

CD1- Definește noțiunea de conflict 

CD2- Enumeră cauzele conflictelor  

CD3- Identifică situațiile conflictuale 

CD4- Emite soluții pentru rezolvare conflictelor 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: fişa de lucru, portofoliul elevului, prezentare power-point. 

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, brainstorming, floare de lotus, discuția, 

observaţia dirijată şi independentă, exerciţiul, exerciţiu de dezgheţ. 

Resurse materiale : videoproiector, foi de flipchart, markere, coli de hârtie, post-it-uri. 

Locul de desfăşurare : sala de clasa 

Forme de organizare a activității instructive: frontal, individual, pe grupe 

Metode de evaluare: evaluare continuă pe tot parcursul lecției, formativă 

Bibliografie: 

a) M. DRUTA- Didactica disciplinelor economice, EDITURA ASE, BUCURESTI, 2005 

b) I. JINGA; E. ISTRATE- Manual de pedagogie, EDITURA ALL, BUCURESTI, 2001 

c) T. PETRE si colab.- Comert clasa a x-a, EDITURA CD PRESS, BUCURESTI 2010 



Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

N

r 

c

r

t

  

 

ETAPELE LECȚIEI 

C
o

m
p

et
en

te
  

 

 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   

ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

A 

ACTIVITĂ

ȚII 

 

EVALUA

RE 

 

TIMP 

1 Momentul 

organizatoric 

CD1 

CD2 

 

Profesorul adresează formula 

de salut elevilor, face 

prezența, organizează clasa şi 

distribuie materialul didactic. 

Captează atenţia elevilor 

printr-un exerciţiu de dezgheţ  

adresându-le următoarea 

întrebare: „Cu ce asociați 

cuvantul FURIE?” Roagă 

elevii să acceseze lecția online  

distribuind link-ul de acces 

către platforma Livresq. 

https://library.livresq.com/view/

601be4c401f06b000774af15 

 Elevii plaseze cuvântul furie 

în mijlocul unei coli din 

centrul căreia să radieze 

cuvinte semne asociate 

cuvântului furie. 

(pot asocia cu o culoare, stare, 

emoție, gând, melodie, film, 

etc.) 

Combină răspunsurile elevilor 

Elevii se pregătesc 

pentru lecţie. 

Răspund provocării 

profesorului de asociere 

realizand exercițiul de 

dezgheț. 

Roagă fiecare grupă să 

restrăngă asocierea la 

un singur cuvant.  

Conversația 

Braistorming 

Floare de lotus 

Exerciţiu de 

dezgheţ  

Biblioteca 

online Livresq 

Internet Frontal  

Individual  

 

 7’ 



realizând o floare de lotus. 

2 Verificarea 

cunoştintelor 

predate anterior 

 Profesorul verifică 

cunoṣtinṭele acumulate 

anterior prin  aplicații practice 

rezolvate de copii online 

atasate în link. 

Apreciază elevii care s-au 

remarcat, care au oferit cele 

mai multe răspunsuri corecte. 

 

Elevii rezolvă cerințele. Explicaţia 

Expunerea 

Conversația 

Biblioteca 

online Livresq 

Internet Frontal  

Individual  

 

Apreci

eri  

verbal

e 

5’ 

3 Pregătirea elevilor 

pentru receptarea 

noilor cunoṣtinṭe 

 Profesorul realizează legătura 

cu lecţia nouă prin intermediul 

discuţiei asupra cunoştinţelor 

acumulate până în prezent. 

Elevii urmăresc cu 

atenţie explicaţiile în 

legătură cu lecţia nouă. 

Conversaţie  

 

 Frontal 

 

 1’ 

4 Precizarea titlului 

lecṭiei noi ṣi a 

obiectivelor 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Profesorul anunță titlul lecției 

şi îl notează la tablă: 

SITUAȚII CONFLICTU - 

ALE- METODE DE 

REZOLVARE 
și prezintă elevilor obiectivele 

urmărite.  

Elevii notează în caiete 

data și titlul lecției și 

ascultă cu atenție 

obiectivele propuse de 

către profesor pentru a 

fi îndeplinite până la 

finalul orei de curs. 

Explicația 

Conversația 

Observația  

Tabla 

Prezentare 

power-

point 

 

Frontal  2’ 



5 Comunicarea/ 

însuṣirea noilor 

cunoṣtinṭe  

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Profesorul solicită un 

brainstorming în scopul 

formulării unor întrebări ce 

vizează noi informaţii în 

legătură cu subiectul discutat, 

invită elevii să urmărească 

prezentarea power-point  

power-point din link-ul atașat 

şi să noteze conţinuturile în 

caiete.  

Elevii formulează idei 

de învăţare în legătură 

cu tema dată şi 

urmăresc cu atenṭie 

prezentarea realizată de  

profesor.  

Răspund la întrebări şi 

scriu în caiete lecţia 

nouă. 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Brainstorming 

Observaṭia 

dirijată 

Biblioteca 

online Livresq 

Prezentare 

power-

point 

Tabla  

 

Frontal 

Individual 

 

Apreci

eri  

Verbal

e 

 

15` 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor cunoṣtinṭe 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

În baza noilor informaţii, 

profesorul le cere elevilor să 

rezolve cerința de lucru 

asociată link-ului. 

Ce conflicte apar la nivelul 

clasei( Grupa Galbenă),la 

nivelul familiei (Grupa roșie), 

la nivelul organizației (grupa 

verde, la nivelul grupului de 

prieteni (Grupa portocalie), la 

nivelul școlii( Grupa mov)? 

Identificați trei cauze a 

conflictelor? 

Propuneți trei soluții de 

rezolvare a conflictelor 

prezentate.. 

 

Elevii completează   

cerința dată. 

Explicația 

Exercitiul  

Observaṭia 

dirijată 

Biblioteca 

online Livresq 

 

Fişă de 

lucru 

 

Frontal 

 

Apreci

eri  

Verbal

e 

 

10’ 

7 Evaluarea 

performanței si 

încheierea 

activității 

CD1 

CD2

CD3 

CD4 

Profesorul  solicită elevilor  să 

realizeze un poster cu titlul 

,, Copacul nonconflictual!”. 

Împarte elevilor post-ituri şi 

Elevii completează 

cerința și realizează 

posterul.  

Elevii ascultă 

Explicația 

Conversatia 

 

Foaie 

flipchart  

post-it-uri 

Frontal 

Individual 

Notare  5’ 



cere fiecăruia să  scrie  un 

mesaj nonconflictual. 

Realizează aprecieri generale 

și individuale privind 

implicarea elevilor în predarea 

noilor cunoștințe. 

Se notează elevii vizaţi pentru 

notare şi cei care au participat 

activ la oră. 

Prezintă tema pentru acasă. 

„Realizaţi pentru la portofoliu 

o relatare a unui conflict. 

Identificați minim 3 soluții de 

rezolvare” 

aprecierile făcute de 

profesor. 

Notează tema pentru 

acasă 

 

 



                                             FIȘĂ DE LUCRU 

 
 

GRUPA GALBENĂ 

 

Ce conflicte apar la nivelul clasei? 

Identificați trei cauze ale conflictelor? 

Propuneți trei soluții de rezolvare a conflictelor prezentate . 

 

GRUPA ROSIE 

 

Ce conflicte apar la nivelul familiei? 

Identificați trei cauze ale conflictelor? 

Propuneți trei soluții de rezolvare a conflictelor prezentate . 

 

GRUPA VERDE 

 

Ce conflicte apar la nivelul organizației? 

Identificați trei cauze ale conflictelor? 

Propuneți trei soluții de rezolvare a conflictelor prezentate . 

 

         GRUPA PORTOCALIE 

 

Ce conflicte apar la nivelul grupului de prieteni? 

Identificați trei cauze ale conflictelor? 

Propuneți trei soluții de rezolvare a conflictelor prezentate . 

 

GRUPA MOV 

 

 

Ce conflicte apar la nivelul școlii? 

Identificați trei cauze ale conflictelor? 

Propuneți trei soluții de rezolvare a conflictelor prezentate . 

 

 

 

 



TEMĂ  

 

 

„Realizaţi  o relatare a unui conflict. Identificați minim 3 soluții de rezolvare”. 

Adăugați această temă la portofoliu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila 

Disciplina de studiu:  Administrarea firmei 

Profesor: Mușat Simona Gianina 

Clasa a XI-a B 

Domeniul: Economic 

                                                                                                   

 

PROIECT DIDACTIC 
 

Data: 27.05.2021 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 4: 

ADMINISTRAREA FIRMEI 

Conţinutul învăţării: ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII 
Tipul lectiei: mixtă 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 4.1.4. Prezentarea componentelor structurii organizatorice 
Abilităţi : 4.2.6. Identificarea elementelor de bază a structurii organizatorice: post, funcţie, 

pondere ierarhică, compartiment, nivel ierarhic, relaţii organizatorice 

Atitudini: 4.3.3. Asumarea poziţiei proprii în cadrul unei structuri organizatorice. 

Competente derivate: 

CD1- Identifică  formele de organizare a întreprinderii 

CD2- Definește noțiunea de structură organizatorică 

CD3-  Enumeră componentele structurii organizatorice 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: Fisa de evaluare, barem de corectare si notare 

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, observare independenta, descoperirea 

independenta, observaţia,  evaluarea 

Locul de desfăşurare : online Google Classrom 

Forme de organizare a activității instructive: frontal, individual 

 

Bibliografie: 

a) M. DRUTA- Didactica disciplinelor economice, EDITURA ASE, BUCURESTI, 2005 

b) I. JINGA; E. ISTRATE- Manual de pedagogie, EDITURA ALL, BUCURESTI, 2001 

c) T. PETRE si colab.- Comert clasa a x-a, EDITURA CD PRESS, BUCURESTI 2010 

d) V. CAPOTĂ și colab. –Organizarea unității economice, Ghid util în inițierea și organizarea 

unei afaceri, EDITURA AKADEMOS, BUCURESTI 2010  

 



Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

N

r 

c

r

t

  

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

 

 

 

 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   

ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOA 

CE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZARE 

A ACTIVITĂȚII 

 

EV

A 

LU

AR

E 

 

T 

I 

MP 

1 Momentul 

organizatoric 

 

 

Profesorul adresează formula 

de salut elevilor. 

Elevii se pregatesc pentru 

lecţie conectându- se 

online. 

Raspund la intrebarile 

adresate de catre profesor. 

Conversația Google 

classrom 

Frontal  1` 

2 Pregătirea 

elevilor pentru 

evaluare 

 Profesorul capteaza atentia 

elevilor 

Anunta competentele 

urmarite. 

Elevii sunt atenti.  Conversatia 

 
 Frontal 

 

 2` 

3 Verificarea 

cunostintelor 

 

CD1 

CD2 

CD3  

Profesorul distribuie link-ul   
https://classroom.google.com/u/

1/c/MTg2OTcwNTk4ODgx 

elevilor si ofera indicatiile 

necesare pentru indeplinirea 

sarcinilor  

Profesorul urmareste 

desfasurarea activitatii online 

a elevilor. 

Elevii urmaresc cu atentie 

indicatiile oferite. 

Rezolva cerintele testului. 

 

Explicația 

Conversația 

Observarea 

independenta  

Descoperirea 

independenta 

test Frontal 

Individual 
 35` 

4 Încheierea 

activității 

 

 

Profesorul anunta incheierea 

evaluarii elevilor. 

Ofera explicatii in legatura cu 

subiectele date și punctajele 

obținute. 

Elevii urmaresc 

explicatiile oferite de catre 

profesor. 

Salutul  

Evaluare 

 

Test de 

evaluare 

Barem 

de notare 

 

Frontal Ap

re 

cie

ri 

ver

ba 

le 

2` 



 

Disciplina: Administrarea firmei 

Unitatea de învăţare: Organizarea activităţii unităţilor economice 
Nume şi prenume elev…………………………………     

Clasa: a XI-a B 

TEST DE EVALUARE  

 

I. Alegeţi varianta corectă: 

1. Structura organizatorică reprezintă un reprezintă un ansamblu de funcții și de relații 

care asigură dirijarea sistemului către: 

a.    atingerea standardelor de calitate 

b.    obiectivele propuse 

c.    posturile definite 

d.   o comunicare eficientă 

2. Structura organizatorică a unei întreprinderi prezintă trei caracteristici principale: 

a. coordonare, control, specializare 

b. conducere, formalizare, specializare 

c. specializare, coordonare, formalizare 

d. toate variantele de mai sus 

3. Formalizarea se explicitează printr-un: 

a. regulament de organizare și funcționare 

b. regulament intern 

c. normele de securitate și protecție a muncii 

d. circulația informației 

      4.  Organizarea procesuală grupează activitățile după criterii de omogenitate și 

complementaritate în: 

           a.    funcții 

           b.    compartimente 

           c.    funcțiuni 

           d.   activități 

20 pct. 

II. Completaţi spaţiile libere din definiţiile date: 

 

a) Organizarea întreprinderii poate fi …………1…………și constă în determinarea unor 

activități diferite și coordonate ce au loc într-o organizație și ………2……………sub 

forma stabilirii componentelor de lucru sub forma direcțiilor și altor subdiviziuni 

organizatorice. 

b) Funcțiunea de cercetare-dezvoltare care cuprinde …………1……….de studiere, 

………2………și …………3……….a cadrului tehnic și tehnologic. 

10 pct. 

 

 

 

III.  Corelaţi informaţiile dintre cele două coloane, A si B, ale tabelului următor: 

 A  B Răspuns 

corect 

1. Organizarea structurală a. sunt ,,cărămizile” ce compun structurile 

organizatorice 

1- 

2. Posturile b. sau autoritate formală 2- 



3. Sarcinile postului c. se concretizează în structura 

organizatorică a acesteia. 

3- 

4. Competență  d. este precizata în regulamentul de 

organizare și funcționare sau prin 

reglementările interne ale 

întreprinderii 

4- 

5. Competenta organizațională e. furnizează informații ce pot fi folosite de 

fiecare manager în cadrul organizației 

5- 

6. Autoritate profesionala f. reprezintă nivelul de pregătire și 

experiența de care dispune titularul 

unui post și prin care el dobândește 

recunoașterea meritelor și a 

contribuțiilor personale atât din partea 

șefilor, cât și din partea celorlalți 

colegi. 

 

6- 

30 pct. 

 

IV. Numiți componentele structurii organizatorice a întreprinderii.             12 pct. 

 

 

V. Aflați valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri, notând cu A, afirmațiile 

adevărate, respectiv cu F, afirmațiile false.                                                18 pct. 

 

1. Organizarea reprezintă un proces esențial al activității într-o întreprindere.  

 

2. Funcțiunea desemnează un ansamblu de subdiviziuni organizatorice constituite prin 

gruparea unor activități corelate în vederea funcționării normale a întreprinderii 

precumẟi relațiile care se manifestă între acestea. 

 

 

3. Funcțiunea financiar-contabilă se referă la activitățile de bază ale întreprinderii și 

include acțiuni care contribuie la desfășurarea normală a proceselor de producție, 

inclusiv a celor auxiliare etc.; 

 

4. Structura organizatorică este un sistem care include mai multe componente, relațiile 

dintre acestea, dar și persoanele implicate în desfășurarea activității acestora, cu 

competențe și responsabilități adecvate pozițiilor pe care le ocupă. 

 

5. Intr-o întreprindere numărul posturilor trebuie sa fie egal cu numărul locurilor de 

muncă din cadrul structurii funcționale. 

 

6. Funcțiunea de personal înglobează activitățile de obținere și folosire rațională a 

disponibilităților bănești, controlul operațiilor în care s-au investit fonduri bănești, 

stabilirea necesarului de mijloace financiare și găsirea de noi surse de finanțare a 

activității, etc. 

 

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timp de lucru: 35 minute 



 

 

Barem de corectare si notare 

 

 

 

 

I.                                                                                                            4 x 5p =20 pct 

1. b 

2. c 

3. a 

4. c         

 

 II.                                                                                                        5 x 2p =10 pct.

   

a) 1. procesuală 

2. structurală 

      b)   1. activitățile 

2. concepere 

3. elaborare 

  6 x 5p =30 pct 

III. 

1- c 

2- a 

3- e 

4- b 

5- d 

6- f 

  

            IV.   6x 2p=12 pct 

            postul, funcția, nivelul ierarhic, ponderea ierarhică, departamentul/compartimentul, 

relațiile organizatorice. 

 

            V.                                                                                                              6x3p=18 pct 

 

1. A 

2. F 

3. F 

4. A 

5. A 

6. F 

 

 

 

Total: 90 puncte 

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timp de lucru: 35 minute 

 

 



 

1 
 

 

 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

 

Profesor: Popa Livioara 

Modulul: Activitatea comercială 

Unitatea de învățare: Documente de evidenţă operativă, de recepţie şi de vânzare 

Titlul lecţiei: Ȋntocmirea şi corectarea documentelor 

Tipul lecţiei: Recapitulativă 

Clasa: Clasa a IX-a 

Durata: 100 min 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării: 3. Ȋntocmirea şi corectarea documentelor 

 

Rezultatele învăţării: 

Cunoștințe: 

3.2.2. Modul de întocmire a documentelor folosite în activitatea comercială; 

3.2.3. Corectarea erorilor din documente. 

Abilități: 

3.2.2. Ȋntocmirea documentelor tipizate; 

3.2.3. Corectarea erorilor din documente. 

Atitudini: 

3.2.2. Ştiu cum se întocmesc documentele; 

3.2.3. Ştiu să corecteze erorile din documente. 

Obiectivele lecției: 

O1. Cunosc date tehnice despre documentele tipizate; 

O2. Ştiu cum se corectează erorile din documente. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice: 

- observaţia, conversaţia euristică, învățarea prin descoperire; 
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Forme de organizare: 

- frontală, individuală; 

Mijloace de învăţământ: 

- telefon/laptop/tabletă, platforma de învățare. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/platforme de învățare  

 

Bibliografie: 

1. www.getkahoot.com; https://kahout.it  

 

ACTIVITATE ÎN CLASĂ  - Mod de realizare: 

   

 ce 

urmează a se desfășura și modul de realizare a acesteia. 

Profesorul le indică elevilor să deschidă pagina Google Clasroom la disciplina 

respectivă şi să consulte textele de lecţie ce fac obiectul recapitulării, Fişa de 

documentare (vezi anexa 1) şi Fişa de lucru (vezi anexa 2); 

 Profesorul le cere elevilor să deschidă http://kahoot.it; 

zolvă individual cerințele din Fișa de lucru; 

pă expirarea timpului de lucru, profesorul organizează și conduce un dialog cu 

elevii clasei cu privire la rezolvarea cerințelor; 

ul activității; 

-back elevilor la finalul activității. Resurse minimale: sală de 

clasă, laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet, fișe de lucru, caiete 

de notițe, instrumente de scris. Durata activității: 100 minute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.getkahoot.com/
https://kahout.it/
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Tim

p 

Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri 

de 

învăţare 
Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmu-

lui şi a 

interesului 

Expunere orală 

Conversația 

 

Prezentarea platformei Kahoot! 

Ȋncurajarea elevilor de a pune întrebări 

în vederea rezolvării cerinţelor 

învăţării. 

 

 

 

☻ 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Platforma 

Classroom 

Platforma 

Kahoot! 

75’ Oferirea de 

informaţii de 

la teorie la 

practică 

 

Expunere orală 

Fișe de documentare 

Fișe de lucru 

Platforma Kahoot! 

 

Prezentare Fișă de documentare 

Comunicare link pentru informații 

suplimentare : www.getkahoot.com; 

https://kahout.it 

 

Realizarea propriei aplicaţii de către 

fiecare elev 

☻ 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

documentare 

Fişe de lucru 

Platforma 

Kahoot ! 

15' Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

 

Ȋntrebări şi răspunsuri verbale 

(profesor- elev) 

Verificarea realizării testelor 

Testarea jocurilor, prin sondaj 

Prezentarea testelor realizate 

 

 

Testarea jocurilor create, prin sondaj 

☻ 

 

 

☻ 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

Platforma 

Kahoot! 

 

 

http://www.getkahoot.com/
https://kahout.it/
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                                              Fişă de documentare                                  (Anexa 1) 

Astăzi vom recapitula, jucându-ne cu Kahoot! 

 

Ce este „Kahoot!” ? 

Kahoot! este o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot crea teste interactive. A fost inventată pentru a 

fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga lume. Aplicaţia este 

folosită de peste 50 milioane utilizatori. 

 

Cum funcţionează „Kahoot!” ? 

 

Crează! 

Crează un joc distractiv în câteva minute, pe care îl numim „kahoote”. Putem face o serie de întrebări, 

formatul şi numărul acestora depinzând doar de alegerea creatorului jocului. Se pot adăuga imagini, clipuri 

video şi diagrame acestor întrebări pentru a face testul cât mai plăcut.  

Joacă! 

Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor de pe 

propriile lor dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni 

lecţia. Jocul crează un moment tip „foc de tabără”, încurajând jucătorii să interacţioneze. 

Pe lângă crearea propriului kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 
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                                                 Fişă de lucru                                 (Anexa 2) 

 

Şi să pornim la drum... 

  1. Accesăm www.kahoot.com; 

  2. Apăsăm butonul Sign up; 

  3. Suntem trimişi într-o pagină cu patru secţiuni: Choose your account type. Alegem Student; 

  4. Acum suntem în pagina Enter your date of birth. Ȋnregistraţi-vă cu datele personale! 

  5. Apăsaţi Continue; 

  6. Suntem în pagina Create a user name. Alegeţi-vă unul! 

  7. Apăsaţi Continue; 

  8. Suntem în pagina Create an accont; 

  9. Apăsaţi butonul Sign up; 

10. Apăsaţi butonul din dreapta sus Create; 

11. Suntem în pagina de creare a jocului . Mai întâi dăm un titlu jocului. Ȋn cazul nostru, titlul este Despre 

documente... Apoi alegem din partea dreaptă a ecranului, parametrii jocului daţi de Questin type, Time 

limit, Points, Answer options. Şi continuăm cu crearea propriu-zisă... Ȋn partea centrală sus este caseta 

Start typing your questions. Aici veţi completa întrebarea la care doriţi răspuns. Alegeţi întotdeauna 

varianta letrică (clik litera B) dacă scrieţi un text! Sub această casetă este spaţiul destinat unei imagini, 

clip, etc. Pentru a face încărcarea imaginii alese, se dă clik pe caseta „+”. Apoi observăm că avem 

posibilitatea să scriem 4 variante de răspuns. Pentru acest lucru, dăm clik pe câte o casetă. Scriem 

întrebarea, definiţia, etc.. şi în cazul variantei pe care o considerăm corectă, bifăm cerculeţul din dreapta 

întrebării. Fiecare întrebare este numerotată de la 1 la 4 şi are un fond altfel colorat! 

12. Apăsăm caseta Add Question din partea stângă a ecranului pentru a trece la o altă întrebare; 

13. Scriem toate întrebările la care dorim răspuns; 

14. Când am terminat de scris toate întrebările, apăsăm butonul Done din partea dreaptă sus; 

15. Pe ecran avem acum afişat hangoot-ul, cu titlul lui şi cele două posibilităţi executabile: Edite şi Play. 

http://www.kahoot.com/
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PROIECT DE LECŢIE 

 

 

Profesor: Popa Livioara 

Modulul: Prestarea serviciilor în comerţ 

Unitatea de învățare: Produse comercializate în cadrul unităţilor  en detail 

Titlul lecţiei: Produsul alimentar - atribute, beneficii,  sistem de susţinere     

Tipul lecţiei: Mixtă 

Clasa: Clasa a X-a 

Durata: 100 min 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării: 5. Produse comercializate în cadrul unităţilor  

en detail 

Rezultatele învăţării: 

Cunoștințe: 

5.3.1. Condiţii de calitate ale produselor alimentare; 

5.3.2. Beneficiile consumului produselor alimentare; 

5.3.3. Sistemul de reclamă şi publicitate practicat de detailişti. 

 

Abilități: 

5.3.1. Identificarea parametrilor de calitate ai produselor alimentare; 

5.3.2. Identificarea însuşirilor nutriţionale ale produselor alimentare; 

5.3.3. Realizarea unui blog prin care să se realizeze reclama unei grupe de produse 

alimentare. 

Atitudini: 

5.3.1. Ştiu să analizeze calitativ prin procedee organoleptice produsele alimentare; 

5.3.2. Cunosc beneficiile nutriţionale ale produselor; 

5.3.3. Ştiu să realizeze un blog prin care se face reclamă produselor alimentare. 
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Obiectivele lecției: 

O1. Cunosc condiţiile de calitate ale mărfurilor alimentare; 

O2. Cunosc însuşirile nutritive ale produselor alimentare; 

O3. Ştiu să realizeze un blog pentru reclama unor produse alimentare. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice: 

- observaţia, conversaţia euristică, învățarea prin descoperire; 

Forme de organizare: 

- frontală, individuală; 

Mijloace de învăţământ: 

- telefon/laptop/tabletă, platforma de învățare. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/platforme de învățare  

 

Bibliografie: 

1. https://wordpress.com 

 

ACTIVITATE ÎN CLASĂ  - Mod de realizare: 

   

te, activitatea ce 

urmează a se desfășura și modul de realizare a acesteia. 

Profesorul le indică elevilor să deschidă pagina Google Clasroom la disciplina 

respectivă şi să consulte textul lecţiei, Fişa de documentare (vezi anexa 1) şi Fişa de 

lucru (vezi anexa 2); 

 Profesorul le cere elevilor să deschidă WordPress.com; 

zolvă, organizaţi în grupe de câte patru elevi, cerințele din Fișa de lucru; 

, profesorul organizează și conduce un dialog cu 

elevii clasei cu privire la rezolvarea cerințelor; 

ul activității; 

-back elevilor la finalul activității. Resurse minimale: sală de 

clasă, laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet, fișe de lucru, caiete 

de notițe, instrumente de scris. Durata activității: 100 minute  

 

 

 

https://wordpress.com/
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Tim

p 

Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri 

de 

învăţare 
Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmu-

lui şi a 

interesului 

Expunere orală 

Conversația 

 

Prezentarea platformei WordPress; 

Ȋncurajarea elevilor de a pune întrebări 

în vederea rezolvării cerinţelor 

învăţării. 

 

 

 

☻ 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Platforma 

Classroom 

Platforma 

educaţională, 

platforma 

WordPress 

75’ Oferirea de 

informaţii de 

la teorie la 

practică 

 

Expunere orală 

Fișe de documentare 

Fișe de lucru 

Platforma Kahoot! 

 

Prezentare Fișă de documentare 

Comunicare link pentru informații 

suplimentare : https://wordpress.com  

 

Realizarea propriei aplicaţii de către 

grupa de elevi 

☻ 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

documentare 

Fişe de lucru 

Platforma 

educaţională, 

platforma 

WordPress 

15' Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

 

Ȋntrebări şi răspunsuri verbale 

(profesor- elev) 

Verificarea realizării blogurilor 

 

Prezentarea blogurilor realizate 

 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

Platforma 

educaţională, 

platforma 

WordPress 

 

 

https://wordpress.com/
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                                              Fişă de documentare                                  (Anexa 1) 

 

Cum să îţi faci un blog gratuit? 

Blog-ingul a deschis porţile creaţiei online pentru oricine doreşte să-şi facă public exprimată opinia, dorinţa, 

cunoştinţele. Trebuie să ştii foarte puţine lucruri pentru a deschide un accont de blog şi a începe să scrii. Multe 

afaceri mici folosesc un blog în locul tradiţionalului website. 

Fără îndoială, blog-ingul este una dintre activităţile cele mai răspândite astăzi. Pe zi ce trece, din ce în ce mai 

multe persoane sunt atrase în această nouă lume. Cuvântul „blog” este derivat din termenul „web log”, ceea ce ar 

putea fi tradus prin echivalentul „jurnal online”. 

 

Platforma blogului 

Cel mai simplu mod de a începe un blog este să apelezi la o platformă gratuită ca Blogger.com sau 

WordPress.com. Pe aceste platforme poţi să modifici blogul tău folosind facilităţile, ce-i drept limitate!, ale 

acestor platforme gratuite.  

 

Numele 

 

Cum ai vrea să se numească blogul tău? Pentru un blog serios, pe care să-l foloseşti pentru a face reclamă 

produselor vândute prin micul tău magazin de cartier, ar trebui să foloseşti în numele blogului cuvinte cheie 

relevante pentru afacerea ta, cum ar fi numele magazinului. 

 

Nu uita! Orice afacere poate beneficia de pe urma tehnologiei blog! Foarte puţine tehnologii de markting 

asigură o comunicare atât de rapidă în comparaţie cu blogul! 
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                                                 Fişă de lucru                                 (Anexa 2) 

 

 

 

1. Intraţi pe platforma https://wordpress.com; 

 

2. Apăsaţi butonul Start your website; 

 

3. Creaţi-vă un cont apăsând butonul Sign Up Now! şi completaţi informaţiile solicitate; 

 

4. Veţi primi un email cu datele noului blog creat; 

 

5. Vă logaţi  în panoul de administrare a blogului creat (de obicei se primeşte acest link pe email odată cu 

crearea blogului); 

 

6. Accesaţi rubrica de Articole sau Posts şi începeţi să scrieţi articole pe blogul vostru; 

 

7. Ȋncărcaţi imagini sugestive la miniarticolele pe care le-aţi scris despre produsele ce fac obiectul 

publicităţii. 

https://wordpress.com/
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PROIECT DE LECŢIE 

 

 

Profesor: Popa Livioara 

Modul: Consiliere şi orientare profesională 

Unitatea de învățare: Managementul clasei 

Titlul lecţiei: Cauzele comportamentului perturbator al elevului 

Tipul lecţiei: Mixtă 

Clasa: Anul 3 Şcoală profesională 

Durata: 50 min 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării: 1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

 

Rezultatele învăţării: 

 

Competenţe: 

1.1. Explorarea resurselor personale pentru integrarea în colectivul clasei; 

Valori: 

1.1. Respect şi încredere în sine, în ceilalţi colegi şi în profesori; 

Atitudini: 

1.1. Responsabilitate şi ambiţie în construirea unui personalităţi puternice. 

 

Obiectivele lecției: 

O1. Explorarea resurselor personale în vederea construirii unei personalităţi puternice; 

O2. Autoresponsabilizare ca membru al unei colectivităţi de tineri. 

. 

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice: 
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- observaţia, conversaţia euristică, învățarea prin descoperire; 

Forme de organizare: 

- frontală, individuală; 

Mijloace de învăţământ: 

- telefon/laptop/tabletă, platforme de învățare. 

Locul de desfăşurare: 

Clasa/platforme de învățare  

 

Bibliografie: 

1. https://elearning.masterprof.ro; http://wordwall.net.   

 

ACTIVITATE ÎN CLASĂ  - Mod de realizare: 

   

privire la rezultatele discutiilor vizate, activitatea ce 

urmează a se desfășura și modul de realizare a acesteia. 

Profesorul le indică elevilor să deschidă pagina Google Clasroom la modulul 

Consiliere şi dezvoltare profesională şi să consulte textul de lecţie din Fişa de 

documentare (vezi anexa 1) pe care au primit-o anterior orei şi pe care trebuiau să o 

consulte şi Fişa de lucru (vezi anexa 2) pentru ora în curs; 

 Profesorul le cere elevilor să deschidă http://wordwall.net/ro/; 

zolvă individual cerințele din Fișa de lucru; 

, profesorul organizează și conduce un dialog cu 

elevii clasei cu privire la rezolvarea cerințelor; 

rumă elevii pe tot parcursul activității; 

-back elevilor la finalul activității. Resurse minimale: sală de 

clasă, laptop/ computer/ tabletă/ telefon smart, conexiune la internet, fișe de lucru, caiete 

de notițe, instrumente de scris. Durata activității: 50 minute  

 

 

 

 

 

 

 

https://elearning.masterprof.ro/
http://wordwall.net/
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Tim

p 

Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri 

de 

învăţare 
Resurse 

V A P 

10' Generarea 

entuziasmu-

lui şi a 

interesului 

Expunere orală 

Conversația 

 

Prezentarea generală a temei 

Ȋncurajarea elevilor de a pune întrebări 

şi de a purta discuţii despre tema 

învăţării. 

 

 

 

☻ 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Platforma 

Classroom 

Platformă 

educaţională 

40’ Oferirea de 

informaţii 

elev-elev şi 

elev-

profesor 

 

Expunere orală 

Conversaţii 

Fișă de documentare 

Fișă de lucru 

 

 

Conversaţie pe marginea subiectului 

din  Fișa de documentare 

Comunicare link pentru informații 

suplimentare : 

https://elearning.masterprof.ro 

 

Realizarea propriei aplicaţii de către 

fiecare elev 

https://wordwall.net/ro/resource/20150

053  

☻ 

 

☻ 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

documentare 

Fişe de lucru 

Platforma 

Wordall.net 

10' Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

 

Ȋntrebări şi răspunsuri verbale 

profesor- elev, elev-elev 

Verificarea realizării testelor 

 

Rezolvarea testului 

 

Prezentarea testelor realizate 

 

 

☻ 

 

 

☻ 

☻ 

 

 

☻ 

 

 

 

 

 

Platforma 

Wordwall.net 

 

 

https://elearning.masterprof.ro/
https://wordwall.net/ro/resource/20150053
https://wordwall.net/ro/resource/20150053
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 (Anexa 1) 

Fişa de documentare 

Cauzele comportamentului perturbator al elevului 

 
O tipologizare nu foarte precisă a cauzelor comportamentului inadecvat în clasă se poate totuşi elabora, cu o eficienţă destul de 

semnificativă, mai ales pentru profesorii tineri. În acest sens, cităm mai întăi concluziile unui studiu elaborat de Saunders : 

 Antipatie în raport cu şcoala ; întrucât nu face parte din anticipările lor, şcoala devine irelevantă pentru unii elevi, 

iar uneori, chiar "agasantă". În astfel de circumstanţe, profesorul nu poate recurge la tradiţia scrisă sau nescrisă a şcolii, la regulile 

negociate împreună cu clasa etc., deoarece, în cazul elevilor aflaţi în această situaţie, pedepsele decurgând din transgresarea 

respectivelor tradiţii, norme etc. devin irelevante în plan educativ. În acest caz, profesorul trebuie să rezolve două probleme: mai întâi, 

creşterea relevanţei, a sensului muncii şcolare, apoi evitarea conflictelor de interes cu elevii în cauză. Relevanţa şcolii pentru reuşita în 

viaţă (mai ales echivalată cu un standard economic ridicat) pare cu totul pusă sub semnul întrebării astăzi, iar munca profesorului capătă 

uneori accente sisifice. 

 Nevoia de recunoaştere socială, mai ales din partea colegilor. Unii elevi simt nevoia unor întăriri periodice care să 

le ateste ascendenţa pe care o deţin printre cei de aceiaşi vârstă. Acest lucru se poate realiza cel mai uşor provocând autoritatea 

profesorului; dacă provocarea nu este acceptată, prin contaminare, orice elev va crede că poate sfida autoritatea profesorului, iar clasa 

va fi scăpată de sub control. 

 Izolarea socială - unii elevi mai labili psihic simt nevoia acută de a fi doriţi şi acceptaţi de către colegii lor; pentru că se 

integrază mai greu, de obicei sunt marginalizaţi, ceea ce le provoacă un mimetism exagerat în raport cu comportamentul grupului; în 

dorinţa de a fi ca membrii grupului, vor exagera, provocând dificultăţi de control profesorului. 

 Comportamentul impulsiv - este caracteristic acelor elevi care par incapabili să anticipeze consecinţele actelor lor. 

Lipsiţi de o socializare adecvată, incapabili să-şi reprime pornirea de a provoca, aceşti elevi pot constitui o problemă dificilă pentru 

profesor. 

La concluziile lui Saunders le putem adăuga şi pe acelea ale lui Gnagey (2): 
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 Ignorarea regulilor - ceea ce nu presupune neapărat ignorarea lor cu bună ştiinţă. Instituirea unui sistem de reguli cere 

timp şi, oricum, întotdeauna va funcţiona un sistem formal (mai strict) şi unul actual (mai lejer). Regulile actuale (cele care funcţionează 

de fapt) se instituie de multe ori prin "presiunile" pe care elevii le fac asupra profesorului, pentru a vedea în ce măsură acesta renunţă la 

sistemul formal. 

 Conflicte între sistemele opuse de reguli - apar atunci când un elev posedă seturi opuse de reguli, deoarece 

unul poate permite ceea ce altul interzice. De obicei, un elev posedă un set de reguli pentru şcoală, unul pentru acasă şi unul pentru grupul 

de prieteni din care face parte. Invariabil, setul de reguli mai lejer este cel de acasă. Ciocnirea dintre aceste ierarhii diferite poate 

genera comportamente deviante dacă profesorul nu observă la timp acest lucru şi nu ia măsurile adecvate. 

Motivarea elevilor: 

Rămâne posibilitatea motivării elevilor prin intermediul unor factori proprii instituţiei şcolare, posibilitate care reclamă multă energie din 

partea profesorilor şi prin intermediul căreia nu se obţin întotdeauna rezultate semnificative. În acest sens, Kenneth Moore amintea: 

- A avea aşteptări maxime în raport cu elevii. Cercetările au relevat că elevii au tendinţa de a fi la înălţimea aşteptărilor profesorului. În 

acest caz, aceste aşteptări pot fi utilizate pentru motivarea elevilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai mult de la elevi adesea se va 

şi obţine acest lucru. 

- A oferi prin exemplul propriu un model pentru comportamentele dorite. Urmând exemplul profesorului, elevii îşi vor schimba propriul 

comportament. De pildă, acesta poate arăta entuziasm pentru obiectul de studiu pe care îl predă şi pentru lucrul cu elevii. Entuziasmul 

este molipsitor şi se va transmite şi elevilor. 

- A împărtăşi elevilor aşteptările sale; este recomandabil ca profesorul să comunice elevilor scopurile pe care le următeşte, mijloacele şi 

strategia pe care intenţionează să le utilizeze în acest scop, pentru a-i implica atât în procesul de fixare a obiectivelor, cât şi în acela de 

proiectare a mijloacelor şi a strategiei adecvate. Această implicare determină asumarea de responsabilităţi din partea elevilor şi 

creşterea semnificativă a întăririlor pozitive, ca urmare a atingerii obiectivelor propuse. 

- A stabili o atmosferă pozitivă, de empatie pentru fiecare elev în parte, dar fără a pierde din vedere centrarea lor pe ceea ce trebuie 

făcut în clasă. 

- A implica elevii în mod activ, utilizând astfel disponibilitatea lor naturală de a face ceva. Profesorul ar trebui să gândească un proces 

instructiv - educativ viu care să potenţeze această disponibilitate naturală a elevilor. 

- A releva foarte clar că merită să înveţi, că fiecare lecţie transmite ceva foarte important, decisiv pentru viaţa elevilor; altfel, aceştia 

vor încerca să se sustragă. 
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- A cultiva încrederea în sine a elevilor. Oricine vrea să se simtă preţuit şi respectat. De aceea, profesorul are sarcina de a planifica în 

aşa fel activităţile, încât fiecare elev să poată face ceva şi să obţină succes. Eşecul repetat determină sustragerea elevului de la 

activităţi şi pierderea încrederii în sine sau în profesor. 

- A utiliza interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor, plecându-se de la ceea ce a devenit aproape un truism în educaţie: elevul 

acordă o atenţie mult mai mare şi se implică mai mult dacă subiectul are o legătură vizibilă cu experienţa şi interesele sale. O astfel de 

situaţie poate determina şi o atitudine mult mai pozitivă faţă de şcoală şi de profesori. 

- A utiliza ideile elevilor, pentru că în acest caz interesul şi implicarea lor vor fi mai mari. 

- A utiliza curiozitatea naturală a elevilor; în acest sens, profesorul urmează să pună în joc un arsenal variat de tehnici şi mijloace care să 

scoată lecţiile din anonimat. 

- A provoca elevii prin solicitările la care trebuie să răspundă. Temele uşoare devin cu timpul plictisitoare, fapt ce determină fie ne-

implicarea elevilor, fie deplasarea centrului lor de interes. Problemele pe care le au de rezolvat trebuie să-i provoace, dar să nu-i 

descurajeze, deoarece, în acest ultim caz, efectul ar fi similar cu acela al temelor uşoare. 

- A utiliza întăririle pentru a recompensa comportamentele dezirabile. Nu de puţine ori, comportamentul dezirabil este "uitat", pentru a 

acorda o atenţie sporită elevilor care creează probleme. Dar a beneficia de atenţia profesorilor este o întărire pozitivă cu valenţe 

educative semnificative, de care nu întotdeauna profesorul face uz. 

- A utiliza instruirea individualizată, adică a realiza o proiectare diferenţiată a activităţilor de învăţare în funcţie de interesele, nevoile 

şi abilităţile elevilor. 

- A utiliza competiţia, întrucât în mod natural elevilor le place să intre în competiţie şi să câştige, să fie cei mai buni. Această modalitate 

de motivare trebuie utilizată cu grijă, deoarece, dacă în mod repetat aceiaşi elevi pierd competiţia, ea poate deveni contraproductivă din 

punct de vedere educativ. 

- A reduce anxietatea elevilor; elevii neliniştiţi nu se pot centra pe activitatea de învăţare, iar unele presiuni care se exercită asupra lor 

(utilizarea fără discernământ a competiţiei, teme prea grele sau care necesită un volum de muncă prea mare, lucrări de control lipsite de 

relevanţă etc.) sunt inutile şi pot fi contraproductive. 

Conflictele de interese sunt generate de discrepanţa manifestă dintre sistemul de valori, interese, nevoi ale elevilor şi sistemul pe care îl 

reprezintă / întruchipează profesorul. Calea cea mai potrivită pentru rezolvarea unui astfel de conflict de interese pare a fi negocierea. 

Procedura de negociere cuprinde patru paşi: 

a. confruntarea poziţiilor - exprimarea deschisă a sentimentelor de către ambele părţi; sentimentele trebuie orientate către problemele 

implicate şi nu către persoane. 

b. definirea conflictului în termeni acceptaţi de ambele părţi - în acest scop, centrarea trebuie făcută pe comportamente şi nu pe 

caracteristicile indivizilor, pe probleme şi nu pe persoane. De aceea, conflictul trebuie definit ca o problemă de rezolvat şi nu ca o bătălie 

de câştigat. Constrângerea nu poate da decât rezultate precare şi pe termen scurt. 
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c. stimularea dorinţei de cooperare - ceea ce va avea ca efect: reducerea suspiciunii şi neîncrederii; mai buna înţelegere a punctului de 

vedere opus; perceperea în termeni pozitivi a conflictului; acceptarea mai rapidă a înţelegerii cu partea adversă, devenită acum partener 

de negociere. 

d. negocierea şi adoptarea unei perspective comune de abordare a conflictului - aceasta presupune detaşarea de poziţia iniţială şi 

disponibilitatea de a privi problema şi din punctul de vedere al celuilalt. 

 

Continuam tipologizarea cu: 
Transferul afectiv - cum aminteam, un comportament nepotrivit în clasă poate fi acceptabil acasă sau cu prietenii. Pe lângă transferul de 

comportamente, elevii pot opera şi un transfer afectiv; astfel, antipatia resimţită faţă de tatăl său de pildă, poate acţiona prin transfer 

asupra profesorului şi prin intermediul lui, asupra şcolii în general. Transferul afectiv – cu efecte negative în comportament – se produce 

mai ales când apar probleme în familie: divorţ, separarea părinţilor etc. 

Dintre factorii proprii mediului familial care induc un comportament perturbator în clasă, Thurston, Feldhusen şi Benning amintesc (3): 

- regulile tatălui sunt prea lejere, prea stricte sau lipsite de coerenţă; 

- supravegherea pe care mama o exercită este în cel mai bun caz corectă, dar poate fi şi total inadecvată; 

- părinţii manifestă indiferenţă, uneori chiar ostilitate faţă de copii; 

- membrii familiei sunt angrenaţi în medii socio- profesionale diferite şi au prea puţine lucruri în comun; 

- părinţii nu vorbesc despre copii şi despre problemele lor; 

- relaţiile soţ - soţie sunt lipsite de căldură, ori nu sunt relaţii de egalitate; 

- dezaprobările părinţilor sunt mult mai numeroase decât încurajările; 

- mamele nu sunt fericite în mediul în care trăiesc; 

- când copiii greşesc, sunt pedepsiţi; în aceste perioade autocontrolul este mai dificil; 

- pentru a-şi masca dezinteresul, părinţii preferă să creadă că influenţa hotărâtoare asupra copiilor lor o au colegii/ prietenii; 

- timpul liber al părinţilor este lipsit de semnificaţii pozitive. 

Valabili în SUA (unde a avut loc cercetarea) credem că.aceşti factori sunt semnificativi şi pentru situaţia din România. 

 Credem că am putea adăuga aici încă o cauză, aceea a agresivităţii umane înnăscute, chiar dacă destui reprezentanţi ai domeniului 

ştiinţelor socio-umane neagă încă existenţa ei. Se preferă ipoteza rolului hotărâtor al mediului social în provocarea şi potenţarea 

agresivităţii umane, deoarece adepţii acestei teorii mizează pe educaţie dar nu şi în competiţie cu fondul genetic al individului. Irenäus 

Eibl - Eibesfeldt consideră că a recunoaşte inerenţa agresivităţii umane în raport cu individul nu înseamnă şi a accepta ineducabilitatea 

acesteia. Pe de altă parte, aspecte ale agresivităţii se resimt în multe dintre cauzele unui comportament indezirabil, aşa cum au fost ele 

amintite mai înainte. Dăm în acest sens un citat din lucrarea Agresivitatea umană: 
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"Spectrul agresivităţii umane este larg. Omul îşi poate orienta agresivitatea în mod direct împotriva unui congener, lovindu-l, jignindu-l 

verbal sau ironizându-l. Agresivitatea umană poate acţiona de asemenea indirect, atunci când adversarul este vorbit de rău sau i se 

întinde o cursă. Agresivitatea se poate manifesta şi prin refuzul contactului social, ajutor sau discuţie, de pildă. Agresivitatea poate fi 

îndreptată împotriva unui individ sau unui grup, atât în conflictul ideologic cât şi în cel armat. Tuturor acestor forme le este comun faptul 

că cu ajutorul lor se exercită asupra unui congener sau asupra unui grup de congeneri o presiune care conduce în cele din urmă la 

îndepărtarea lor sau la supunerea acestora faţă de cei cu rang înalt sau faţă de norma grupului."(4, p: 108) 

 Anxietatea - poate genera comportamente inadecvate ca o formă de apărare împotriva unor elemente ale mediului educaţional: 

examinări, vorbitul în faţa clasei, a fi judecat în faţa colegilor etc. 

 

Modul de manifestare a profesorului - de multe ori poate crea probleme de disciplină, în loc să le rezolve; iată câteva atitudini 

inadecvate: 

- de asuprire a elevilor, plecând de la premisa că ordinea este alfa şi omega în educaţie; 

- de ignorare dispreţuitoare a elevilor; 

- de evaluare a elevilor în termeni constant negativi şi depreciativi. 

Reacţia elevilor la asemenea atitudini poate lua forme extreme: furie, vandalism, bătăi etc. 

Pentru profesorii britanici - aşa cu reiese dintr-un studiu al lui Dierenfield (5) - principalele cauze ale comportamentului perturbator al 

elevilor sunt: 

- mediu familial dezechilibrat; 

- presiunea colegilor; 

- lipsa de interes pentru o anume disciplină de studiu;     

- dezinteres pentru şcoală în general; 

- instabilitatea psihică/ emoţioală a elevilor; 

- lipsa abilităţii de a lucra în clasă; 

- revolta împotriva autorităţii adultului; 

- lipsa de apreciere pentru propria persoană; 

- lipsa de afecţiune pentru profesor; 

- utilizarea drogurilor. 

Pentru contracararea acestor cauze profesorii britanici au recomandat: 

- profesorul trebuie să posede o personalitate pozitivă; 

- metode de predare eficace; 

- stabilirea şi menţinerea unor standarde comportamentale coerente; 
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- sprijinul directorului pentru măsurile disciplinare luate de către profesor; 

- aplicarea consecventă a standardelor de comportament la toţi elevii; 

- sprijinirea şcolii de către părinţi; 

- "tratarea" cauzelor comportamentelor inadecvate; 

- influenţa pozitivă a directorului; 

- măsuri stricte de respectare a disciplinei luate de către profesor. 
 

Probleme legate de profesor: 
De obicei, profesorii nu agreează ideea că propriul lor comportament poate constitui sursa unor probleme de disciplină, dar eşecul în 

elaborarea şi obiectivarea unui scenariu educativ relevant determină uneori incidente neplăcute în sala de clasă; printre factorii care 

pot determina probleme de comportament în sala de clasă Kasambira aminteşte: 

A. lipsa de experienţă: profesorii începători nu ştiu cum să interacţioneze cu un anumit grup de elevi sau nu ştiu cum să reacţioneze 

în anumite situaţii concrete, iar efectul este cel mai adesea perturbarea activităţilor din sala de clasă; din teama de a nu pierde 

controlul asupra elevilor, noii profesori pot utiliza în mod inadecvat proceduri de menţinere a disciplinei sau pot utiliza proceduri 

inadecvate pentru situaţia creată ( de obicei reacţionează disproporţionat, ceea ce are drept efect producerea unei perturbări mai 

mari decât aceea pe care vor să o rezolve; această reacţie exagerată se datorează faptului că le este teamă să nu piardă controlul 

asupra elevilor sau, nu de puţine ori, le este teamă că nu vor fi luaţi în serios). 

B. probleme de comunicare: profesorul comunică într-un mod inadecvat aşteptările sale în raport cu elevii şi cu performanţele 

intelectuale ale acestora, ceea ce va lovi în nevoia lor de respect de sine şi va anula rolul de factor de motivare al propriilor aşteptări; 

în plus, remarcile sarcastice ale profesorului pot fi preluate de colegi şi însuşite ca atare, ceea ce va produce acelaşi efect: pierderea 

respectului de sine, dar şi mai grav, fenomenul numit <neputinţă învăţată>; elevul va sfârşi prin a crede că anumite deprinderi, 

cunoştinţe etc. nu-i vor fi niciodată accesibile, chiar dacă, aşa cum am subliniat, neputinţa nu este reală, ci doar învăţată; să mai 

adăugăm că nu sunt recomanadabile disputele cu elevii în faţa clasei; prezenţa celorlalţi colegi constituie uneori un factor mai degrabă 

agravant, obligându-i pe aceştia la reacţii exagerate doar pentru a-şi păstra prestigiul în ochii lor, mai mult unii dintre ei se pot ralia 

la punctul de vedere al rebelilor, aplificând dimensiunile conflictului. 

C. diferenţe de atitudine: un management eficient al clasei presupune acceptarea diferenţelor de opinii dintre profesor şi elevi; mulţi 

elevi găsesc şcoala lipsită de relevenţă pentru viitorul lor şi, oricum, plictisitoare; altora le place şcoala dar nu pot suferi un anumit 

obiect de studiu; deşi rolul profesorului presupune încercarea de a modifica atitudinea negativă a elevilor în raport cu şcoala, acesta 

trebuie să accepte, în acelaşi timp, diferenţele de opinii, de nevoi şi interese; pentru fiecare profesor obiectul de studiu pe care îl 

predă este cel mai important, s-ar putea ca opţiunile unor elevi să nu se îndrepte către obiectul de studiu respectiv cu aceeaşi 

ardoare, iar profesorul trebuie să respecte acest lucru. 
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D. probleme personale: recomandarea cea mai des auzită este ca profesorul să-şi lase problemele personale la uşa sălii de clasă; doar 

în aceste condiţii îşi poate utiliza întreaga energie pentru a crea o atmosferă stimulativă, favorabilă procesului de învăţare; nu este 

corect din partea profesorului să permită problemelor personale să-l distragă de la îndatoririle profesionale şi, în plus, este 

contraproductiv din punctul de vedere al managementului clasei: elevii vor profita de lipsa sa de concentrare; de asemenea, nu este 

recomanadabil ca profesorul să facă publice în sala de clasă neînţelegerile sale cu alţi colegi, care predau alte obiecte de studiu. 

E. proiectarea: în absenţa proiectării lecţia se desfăşoară la întâmplare şi nu sunt rare situaţiile în care profesorul intră în sala de 

clasă fără a avea un proiect, o structură clară a activităţilor anticipate; prin intermediul proiectării profesorul încearcă să asigure un 

învăţământ diferenţiat, care să răspundă nevoilor şi intereselor elevilor din clasa respectivă, nevoi şi interese mai degrabă divergente 

decât omogene; proiectarea potenţează creativitatea şi iniţiativa, iar situaţia de învăţare este gândită în funcţie de resursele 

educaţionale existente. 

F. resurse materiale adecvate: diferenţierea experienţelor de învăţare este strâns legată (pe lângă proiectare) de prezenţa unui 

curriculum suficient de personalizat (ceea ce constituie treaba profesorului), dar şi de prezenţa resurselor materiale adecvate, care 

să constituie împreună premisele unui învăţământ activ, individualizat; în aceste circumstanţe elevul se va implica în activităţile 

desfăşurate în cadrul lecţiei, ceea ce va reduce la minimum situaţiile conflictuale din sala de clasă. 

G. mediul: sala de clasă cuprinde mediul fizic şi mediul emoţional; altfel spus, se poate vorbi de şase factori care constituie cadrul 

educaţional: profesorul, elevul, strategiile şi tehnicile instrucţionale, conţinuturile, mediul social şi mediul fizic. 

În ceea ce priveşte mediul fizic, profesorul ar trebui să aibă în vedere iluminatul (de exemplu, stângacii ar trebui să stea mai aproape 

de ferestre pentru ca lumina să nu fie blocată în timpul scrisului), aranjamentul mobilierului (în funcţie de activităţi, strategii şi 

resursele materiale intenţionate), curăţenia (pe care o pot întreţine în bună măsură chiar elevii, ca efect al programului de disciplină 

care funcţionează în sala de clasă) şi temperatura (care trebuie să se încadreze între parametrii standard indiferent de anotimp). 

 

Probleme legate de elevi: 
Unul dintre iniţiatorii frecvenţi ai situaţiilor conflictuale în sala de clasă îl constituie elevii; astfel: 

A. presiuni din partea colegilor: presiunea exercitată de colegi poate juca un rol pozitiv (prin interacţiunile pe care le presupune ajută 

la socializarea rapidă şi adecvată a elevilor), dar poate juca la fel de bine şi un rol negativ (generând revoltă împotriva regulilor clasei, a 

profesorului, a şcolii în genere, revoltă care va strânge aderenţi, datorită nevoii de afiliere a elevilor). 

B. absenţa succesului academic: elevii care obţin de regulă rezultate mediocre la învăţătură trăiesc sentimentul insuccesului, al 

neputinţei (care, la limită, poate deveni neputinţă învăţată) de a se încadra în ritmul impus de colegi şi sfârşesc prin a-şi pierde 

interesul pentru învăţare şi pentru valorile şcolii; conştientizarea unei situaţii de acest tip, la care se adaugă deplasarea interesului 

către domenii care îi permit să obţină şi el succese (unele aflate la limita legalităţii) constituie un mediu favorabil pentru izbucnirea 

conflictelor în sala de clasă. 
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C. hrana şi somnul: un mediu familial ostil şi care neglijează nevoia de hrană şi de somn (nevoia de odihnă în genere) a elevului, devine 

premisa unor posibile stări conflictuale, datorită unei munci intelectuale de slabă calitate şi a unei dispoziţii uşor iritabile. 

D. plictiseala: mai întâi, nivelul stimulilor din mediul şcolar diferă semnificativ de acela din mediul extraşcolar, unde clipurile, reclamele, 

filmele horror, muzica heavy etc. creează deprinderi pentru intensităţi, dinamici, culori de neatins; ca atare, mediul şcolar pare cenuşiu, 

anost, în ultimă instanţă plicticos; gradul de plictiseală este accentuat şi de lipsa de legătură dintre o bună parte din conţinuturile 

predate la clasă şi interesele reale ale elevilor, la care se adaugă un învăţământ pasiv şi absenţa unui material auxiliar adecvat; 

plictiseala este una dintre cauzele majore ale problemelor minore de comportament. 

Se consideră că profesorii tineri au în primul rând probleme legate de disciplină şi nu în ceea ce priveşte competenţele tehnice, vizând 

deprinderile sau conţinuturile specifice obiectului de studiu respectiv. 
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(Anexa 2) 

 

Fişa de lucru 

 

 

"Comportamentul este o oglinda în care fiecare îşi expune propria imagine." 

Goethe 

 

După atâtea discuţii pro şi contra, am ajuns la final! 
 

 

E vremea să alegem răspunsurile corecte ale testului de mai jos: 
https://wordwall.net/ro/resource/20150053 

 

 

 

 

                                  Succes! 

 

 
 

https://wordwall.net/ro/resource/20150053


 

PROIECT DE LECŢIE 
 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “Ion Ghica” Braila  
Aria curriculară: Tehnologii  
Filiera: Tehnologică  
Profil: Servicii  
Calificarea profesională: Tehnician în activităţi economice  
Modulul IV: Utilizarea calculatorului în contabilitate  
Clasa: a XI- a D  
Profesor: Zemeili Elena  
Unitatea de rezultate ale învățării din SPP: URÎ 13. Utilizarea softului în 

contabilitate Unitatea de învățare: Descrierea și analizarea structurii softului 

Subiectul: Configurarea unei noi societăți în programul contabil SAGA C Rezultate 

ale învățării (cunoștințe, abilități, atitudini):  
13.1.2 Descrierea structurii softului de specialitate  
13.2.2 Analizarea structurii softului  
13.3.2 Conștientizarea capacității de a înțelege structura softului de 

specialitate Tipul lecţiei : mixtă  
Durata : 50 min  
Data: ..........................  
Obiectivul fundamental: formarea deprinderilor de lucru în program contabil SAGA  
Obiective operaţionale : La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

O1: să descrie structura softului de specialitate – program contabil SAGA;  
O2: să precizeze conținutul meniului Administrare;  
O3: să identifice în tutorial secțiunea pentru configurarea unei noi societăți în programul 

contabil SAGA;  
O4: să aplice informațiile din tutorial pentru configurarea unei noi societăți;  
O5 : să manifeste interes şi curiozitate în realizarea sarcinilor de lucru. 

 

Strategii didactice : dirijată, cognitivă, euristică  
Metode şi procedee : conversaţia euristică, observarea investigativă, explicaţia, exercițiul;  
Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, program contabil SAGA C, tutorial - 

Configurarea unei societăţi în programul gratuit SAGA C, fișă de documentare și fișă de lucru 

 

Material bibliografic :  
* * *  https://www.youtube.com/watch?v=U6vYI3PDv-E 



Fișă de documentare 

 

 

Descrierea și analizarea structurii softului – Configurarea societății în soft 

 

Un program de contabilitate are o structură arborescentă, alcătuită din: meniuri, submeniuri, 

ferestre, icon-uri. 
 

Un meniu este una dintre componentele de bază ale programului și conține o secțiune din 

program, alcătuită la rândul său din submeniuri sau rutine care permit completarea unor informații și 

efectuarea unor comenzi: prelucrare informații, listare, export etc. Ele sunt ordonate în bara de 

meniuri a ferestrei principale. 
 

După lansarea în execuție a programului contabil SAGA C, se setează parametrii privind: 

utilizatorul, parola și firma în care dorește să lucreze. După validare (ok), se deschide fereastra 

principală, având următoarea structură (Figura 1): 
 

- bara de titlu, ce conține informații privind: aplicația și versiunea de program, 

firma, luna și anul în care se lucrează;  
- bara de meniuri (tab-uri), organizate pe orizontală;  
- de exemplu, meniul Administrare conține submeniurile afișate în figura de mai  

jos 

 

Figura 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meniurile aplicației sunt: Fişiere, Operaţii, Situaţii - Listări, Diverse, Administrare, Ajutor. 

Alegerea unui submeniu - click pe ea- conduce la deschiderea unei ferestre de lucru având 
 
următoarea structură (Figura 2): 
 

- bara de titlu, ce indică fereastra în care se lucrează (configurare societăţi);  
- secțiunea în care apar datele după salvare;  
- câmpuri de completat;  
- butoanele: adaugă, modifică, șterge, salvează (se inițializează după 

completarea unui șir de câmpuri), abandon ...  
- butoanele: Preluare date contabile, Ieșire; 



Figura 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrierea secțiunii Configurare societăţi 

 

La deschiderea meniului Configurare societăţi se afişează o fereastră împărţită în trei părţi. 

Partea 1 – partea stângă – cuprind date despre societatea comercială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partea 2 – partea dreaptă – cuprind informaţii contabile (preluare date contabile), cod CAEN, 

capital social 
 



 

Partea 3 – partea centrală – cuprind informaţii despre sediul firmei, cod IBAN, banca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un tutorial prezintă în detaliu modul de configurare a unei societăţi comerciale și de utilizare 

a aplicației, care se aplică secțiunii respective. 
 

 

În concluzie, etapele (pașii) prin care configurăm o nouă societate sunt: 
 
Pasul 1. Administrare – configurare societăți – Adaug- completare denumire – Salvare 
 
Pasul 2. Preluare date contabile – completare date – selectare luna şi anul - Validare – Ieșire 
 
Pasul 3. Selectare cod CAEN 
 
Pasul 4. Completare capital social 
 

Pasul 5. Completare date – sediu, cod IBAN, banca 

Pasul 6. Ieșire 



Fișă de lucru - Configurare societăţi 

 

 

1. Descrieți pașii pe care trebuie să îi urmați pentru configurarea unei noi societăți; 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

2. Configurați în aplicație o nouă societate, având următoarele date: 
 

Denumire: SC Popescu SRL 

Sediul: B-dul Dorobantilor 24, Braila 

Cui RO 13575923/  J09/200/2015 

Banca BCR; Cont bancar RO10 RNCB 1004 0000 9001 0201 

Capital social 2000 lei; Cod CAEN 4721; Plătitor de TVA   

 

 

 

 

 

 

 



 

Scenariul didactic 

Momentele Activitatea de predare-învăţare Strategii Evaluare 

lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice  

1. Organizarea Se  asigură  cadrul  necesar  începerii Elevii se pregătesc pentru oră; - conversaţia; - atenţionarea 

activităţii orei; se notează absenţii;   - aprecierea; 

     

2. Captarea În lecțiile anterioare, am învăţat cum   - observarea 

atenţiei alegem o aplicație contabilă potrivită Elevii sunt atenţi la explicaţii - explicaţia; sistematică a 

 tipului și volumului de activitate al  - conversaţia; elevilor; 

 societății comerciale, precum și    

 modalitatea de descărcare și    

 configurare a aplicației.    

 Astăzi, vom continua cu descrierea și    

 analizarea structurii softului de    

 specialitate program contabil SAGA C.    

3. Reactualizarea Pentru a parcurge cu succes etapele Elevii sunt atenţi la explicaţii,  - observarea 

cunoştinţelor propuse, este necesar să ne reamintim răspund la întrebări și execută  comportamentului 

 unele cunoştinţe și abilități însuşite sarcinile indicate de profesor: - explicaţia; elevilor; 

 anterior: 1. program contabil SAGA C - conversaţia;  

 1. Precizați denumirea aplicației de 2. Două modalități: a) din desktop   

 contabilitate descărcată pe calculator - dublu click pe pictograma   

 2. Prezentați modalitățile de lansare în aplicației (shortcut) sau click   

 execuție a aplicației dreapta- click stânga -open; b)   

  accesarea locației în care este   

  instalat programul (C/D) - dublu   

  click pe saga.exe; c) start –   

  program files-saga.exe   

  3. Elevii deschid aplicaţia   

 3. Deschideți aplicația SAGA C indicată.   

 4. Descrieți fereastra care apare la 4. În fereastră se poate alege: firma   

 lansarea în execuție și opțiunile oferite în care se va lucra   

 de program    

     

4. Anunţarea Sunt  prezentate  elevilor  titlul  lecţiei,  - explicaţia; - observarea 

temei noi şi a obiectivele propuse: Configurarea unei Elevii sunt atenţi la explicaţii. - conversaţia; comportamentului 



obiectivelor noi societăți în programul contabil   elevilor; 
 

operaţionale SAGA C              
 

propuse Obiective:  La  sfârșitul  lecției  veți  fi    
 

 capabili să: O1-O5          
 

 1.  Prezentarea  ferestrei  principale  de Sesiune interactivă:   
 

5. Dirijarea lucru:  bara de titlu,  spațiul  de lucru, 1-2: - conversaţia; - observarea 
 

învăţării câmpuri, comenzi (butoane)     -  notează  în  caiete  informațiile - observaţia; sistematică a 
 

 2. Descrierea structurii tutorialului: relevante - explicaţia; elevilor; 
 

 informații   generale,  descrierea 3.  identifică  pe  ecranul  propriu - exerciţiul; - aprecieri verbale 
 

 meniurilor și a comenzilor     elementele prezentate de profesor  asupra modului 
 

 3. Prezentarea secțiunii (meniului) 4. notează etapele (pașii)  de lucru; 
 

 Administrare: date societate, societăți, 5. - citesc cu atenție cerințele fișei   
 

 schimbare lună, schimbare utilizator de lucru   
 

 sau societate;         - identifică informațiile necesare   
 

 4.   Împreună   cu   elevii,   profesorul rezolvării sarcinilor   
 

 identifică pașii de urmat pentru - răspund la întrebările   
 

 configurarea unei noi societăți: În profesorului   
 

 

- completează informațiile 
  

 

 concluzie, etapele (pașii) prin care 
  

 

 

solicitate de sarcina nr. 1 din fișa 
  

 

 
configurăm o nouă societate sunt: 

    
 

   de lucru   
 

 

Pasul 1. Administrare – configurare 
  

 

 - execută comenzile de configurare   
 

 

societăți – 

 

Adaug- 

 

completare 

  
 

   a noii societăți, conform sarcinii   
 

 denumire – Salvare       nr. 2 din fișa de lucru   
 

 Pasul 2. Preluare date  contabile – - salvează datele   
 

 completare date – selectare luna şi - vizualizează înformațiile salvate   
 

 

- închid aplicația 
  

 

 
anul - Validare – Ieșire 

       
 

         
  

Pasul 3. Selectare cod CAEN 
 

Pasul 4. Completare capital social 
 

Pasul 5. Completare date – sediu, cod 
 

IBAN, banca 
 

Pasul 6. Ieșire 
 

5. Se distribuie Fișa de lucru 
Configurarea unei noi societăți Sarcini 
de lucru: Utilizând explicațiile  



 din tutorial, efectuați configurarea unei    

 noi  societăți  în  aplicația  contabilă,    

 conform fișei de lucru.      

 Se adresează următoarele întrebări    

 ajutătoare: 1. Care   sunt etapele    

 necesare configurării unei noi societăți?    

 2. Care este secțiunea din tutorial care    

 prezintă informațiile privind realizarea    

 sarcinii de lucru?      

 3. Cum se realizează schimbarea    

 societății în care lucrăm?      

6. Obţinerea Profesorul adresează următoarele    

performanţei şi întrebări:        

realizarea feed- - Cum se lansează în execuție   - observarea 

back-lui programul contbil SAGA C    comportamentului 

 - Care este structura aplicației? Elevii răspund la întrebări. - conversaţia; elevilor; 

 - Ce conține o fereastră de lucru?    

 - Ce este un tutorial?      

 - Care sunt etapele configurării unei noi    

 societăți în soft?      

7. Încheierea - Tema pentru acasă: Deoarece lecția Ascultă observaţiile profesorului. - conversaţia; - evaluarea 

activităţii următoare va fi  prezentarea secțiunii Notează tema pentru acasă. - explicaţia; atingerii 

 Contabilitate, rezolvați următoarele   obiectivelor 

 cerințe:       propuse; 

 Utilizând  regulile  de  funcționare  a    

 conturilor, realizați analiza și articolul    

 contabil pentru operațiile: Cumpărare    

 mărfuri   de   la   furnizor,   conform    

 facturii;  Plata  furnizorului  din  cont,    

 conform ordinului de plată.     

 -  Apreciază  participarea  elevilor  la    

 lecţie şi a celor care s-au evidenţiat în    

 mod deosebit. Notează elevii.      
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PROIECT DE LECŢIE  

 

 

Data: 12.05.2021 

Clasa: a XI-a C 

Modulul : M4 – Utilizarea calculatorului în contabilitate 

Profesor: Zemeili Elena 

Unitatea de rezultate ale învățării din SPP: URÎ 13. Utilizarea softului în contabilitate  

Unitatea de învățare: Descrierea și analizarea structurii softului 

Subiectul: Configurarea unei noi societăți în aplicația contabilă 

Rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități, atitudini): 

13.1.2 Descrierea structurii softului de specialitate 

13.2.2 Analizarea structurii softului 

13.3.2 Conștientizarea capacității de a înțelege structura softului de specialitate 

Tipul lecţiei : mixtă 

Durata : 50 min  

Obiectivul fundamental: formarea deprinderilor de lucru în aplicația contabilă Contab.SQL       

Obiective operaţionale :  La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

            O1: să descrie structura softului de specialitate Contab.SQL; 

 O2: să precizeze conținutul meniului Administrare; 

 O3: să identifice în tutorial secțiunea pentru configurarea unei noi societăți în aplicația 

contabilă; 

 O4: să aplice informațiile din tutorial pentru configurarea unei noi societăți;  

 O5 : să manifeste interes şi curiozitate în realizarea sarcinilor de lucru;  

 

Strategii didactice : dirijată, cognitivă, euristică  

Metode şi procedee : conversaţia euristică, observarea investigativă, explicaţia, exercițiul;  

Mijloace de învăţământ : calculator, videoproiector, aplicația contabilă Contab.SQL, fișe de 

documentare și fișe de lucru 

Material bibliografic : 

 * * *   www.cometa.ro, Ghidul de utilizare a aplicației contabile Contab.SQL 
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Fișa de documentare 

 
 Descrierea și analizarea structurii softului – Configurarea societății în soft 

 

Un program de contabilitate are o structură arborescentă, alcătuită din: meniuri, submeniuri, 

ferestre, icon-uri. 

Un meniu este una dintre componentele de bază ale programului și conține o secțiune din 

program, alcătuită la rândul său din submeniuri sau rutine care permit completarea unor informații și 

efectuarea unor comenzi . prelucrare informații, listare, export etc.  Ele sunt ordonate în bara de 

meniuri a ferestrei principale. 

După lansarea în execuție a programului contab.sql, se setează parametrii privind: 

utilizatorul, parola și firma în care dorește să lucreze. După validare (ok), se deschide fereastra 

principală, având următoarea structură (Figura 1):  

- bara de titlu, ce conține informații privind: aplicația și versiunea de program, 

utilizatorul, firma, luna și anul în care se lucrează, tipul de versiune utilizat 

- bara de meniuri (tab-uri), organizate pe orizontală; 

- submeniuri (sau rutine), de exemplu, meniul administrare conține rutinele 

afișate în figura de mai jos  

Figura 1 

 
 

Meniurile aplicației sunt: administrare, contabilitate, gestiune, mijloace fixe, salarii, 

contracte, necesar, diverse, ajutor. 

Alegerea unui submeniu (rutine) - click pe ea- conduce la deschiderea unei ferestre de lucru 

având următoarea structură (Figura 2): 

- bara de titlu, ce indică fereastra în care se lucrează; 

- secțiunea în care apar datele după salvare; 

- câmpuri de completat; 
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- butoanele: adaugă, modifică, șterge, salvează (se inițializează după 

completarea unui șir de câmpuri), abandon ... 

- butoanele: tipărește, ieșire; 

- în partea stângă jos: butoane pentru: ajutor, B – blocare/deblocare, C – copiere, 

S – scanare etc. 

Figura 2 

 
 

 

Descrierea secțiunii Administrare 

 

Secțiunea (meniul) Administrare conține următoarele rutine (submeniuri): date societate, 

societăți, schimbare lună, schimbare utilizator sau societate, curs valutar, configurare conexiune 

internet, ieșire. 

Pentru a afla informații despre fiecare submeniu, accesăm în secțiunea Ajutor Tutorialul 

oferit de producătorul aplicației. 

Un tutorial prezintă în detaliu modul de configurare și de utilizare a aplicației, precum și 

informații de specialitate în legătură cu principiile, metodele, procedeele și legislația care se aplică 

secțiunii respective. 

 

 

Meniul Administrare cuprinde programele de administrare a societăților. În sectiunea diverse se 

gasesc rutinele de administrare ale utilizatorilor si verificare a integritatii datelor. 

Date societate 

Se pot modifica: numele societatii, adresa, codul fiscal, banca, contul, autorizatia de comercializare 

alcool, etc. 

Societati 

Permite adaugarea de noi societati si stergerea celor existente. 

https://www.cometa.ro/doc/diverse.htm
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Schimbare luna 

Aici se schimba perioada (luna sau anul) in care lucrati. Fiecare utilizator poate lucra in alta luna. 

Daca luna nu a fost deschisa este necesara deschiderea ei (vezi: Incep luna urmatoare - meniul 

diverse). 

Schimbare utilizator sau societate 

Daca lucrati in varianta multiutilizator sau multisocietate, de aici se poate schimba utilizatorul curent 

sau firma in care lucrati. Programul memoreaza luna si anul in care se gaseste fiecare utilizator intr-o 

firma data, astfel incat la o noua intrare va fi selectata automat ultima perioada in care ati lucrat in 

societatea respectiva. 

Curs valutar 

Permite introducerea manuala a cursului diverselor valute cu care se lucreaza. Odata cules acesta va 

fi completat automat la introducerea documentelor ce lucreaza cu valuta. Se completeaza data, 

simbolul valutei si cursul. 

Rutina de culegere automata a cursului valutar necesita o conexiune activa la internet prin 

intermediul careia va fi accesat serverul firmei Cometa de unde se vor incarca cursurile principalelor 

valute. 

 

În concluzie, etapele (pașii) prin care configurăm o nouă societate sunt: 

Pas 1. administrare – societăți – completare denumire scurtă – salvare – ieșire 

Pas 2. date societăți – completare date – salvare – ieșire 
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Fișă de lucru 
 

 

1. Descrieți pașii pe care trebuie să îi urmați pentru configurarea unei noi societăți; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Configurați în aplicație o nouă societate, având următoarele date:  

Denumire: SC Popescu SRL 

Sediul: B-dul Dorobantilor 24, Braila 

Cui RO 13575923/  J09/200/2015 

Banca BCR; Cont bancar RO10 RNCB 1004 0000 9001 0201 

Capital social 2000 lei; Cod CAEN 4721; Plătitor de TVA   
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Scenariul didactic 

Momentele  

lecţiei  

Ob. 

op. 

Activitatea de predare-învăţare  Strategii 

didactice 

Evaluare  

Activitatea profesorului  Activitatea elevului  

1. Organizarea 

activităţii   

 Se asigură cadrul necesar începerii 

orei; se notează absenţii;   

Elevii se pregătesc pentru oră;  - conversaţia;  - atenţionarea  

- aprecierea;   

 

2. Captarea 

atenţiei 

 În lecțiile anterioare, am învăţat cum 

alegem o aplicație contabilă potrivită 

tipului și volumului de activitate al 

societății comerciale, precum și 

modalitatea de descărcare și 

configurare a aplicației. 

Astăzi, vom continua cu descrierea și 

analizarea structurii softului de 

specialitate.  

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii 

 

- explicaţia;  

- conversaţia; 

- observarea 

sistematică a 

elevilor; 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 Pentru a parcurge cu succes etapele 

propuse, este necesar să ne reamintim 

unele cunoştinţe și abilități însuşite 

anterior:  

1. Precizați denumirea aplicației de 

contabilitate descărcată pe calculator  

2. Prezentați modalitățile de lansare în 

execuție a aplicației 

 

 

 

 

 

3. Deschideți aplicația Contab.SQL 

4. Descrieți fereastra care apare la 

lansarea în execuție și opțiunile oferite 

de program 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii, 

răspund la întrebări și execută 

sarcinile indicate de profesor: 

1. Contab.SQL 

2. Două modalități: a) din desktop -  

dublu click pe pictograma aplicației 

(shortcut) sau click dreapta- click 

stânga -open; b) accesarea locației 

în care este instalat programul 

(C/D) - dublu click pe 

contab.sql.exe; c) start – program 

files-contab.sql-contab.sql.exe 

3.  Elevii deschid aplicaţia indicată. 

4. În fereastră se pot alege: 

denumirea utilizatorului, parola, 

firma în care se va lucra 

  

 

- explicaţia;  

- conversaţia; 

- observarea 

comportamentului 

elevilor;  

 

4. Anunţarea 

temei noi şi a 

 Sunt prezentate elevilor titlul lecţiei, 

obiectivele propuse: Descrierea și 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii. 

- explicaţia;  

- conversaţia;  

- observarea 

comportamentului 
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obiectivelor 

operaţionale 

propuse  

analizarea structurii softului 

Obiective: La sfârșitul lecției veți fi 

capabili să: O1-O5 

elevilor;  

 

 

5. Dirijarea 

învăţării  

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

 

1. Prezentarea ferestrei principale de 

lucru: bara de titlu, spațiul de lucru, 

câmpuri, comenzi (butoane) 

2. Descrierea structurii tutorialului: 

informații generale, descrierea 

meniurilor și a rutinelor (comenzilor) 

3. Prezentarea secțiunii (meniului) 

Administrare: date societate, societăți, 

schimbare lună, schimbare utilizator 

sau societate; 

4. Împreună cu elevii, profesorul 

identifică pașii de urmat pentru 

configurarea unei noi societăți: Pas 1. 

administrare – societăți – completare 

denumire scurtă – salvare – ieșire 

Pas 2. date societăți – completare date 

– salvare – ieșire 

5. Se distribuie Fișa de lucru 

Configurarea unei noi societăți 

Sarcini de lucru: Utilizând explicațiile 

din tutorial, efectuați configurarea 

unei noi societăți în aplicația 

contabilă, conform fișei de lucru. 

Se adresează următoarele întrebări 

ajutătoare: 1. Care sunt etapele 

necesare configurării unei noi 

societăți? 

2. Care este secțiunea din tutorial care 

prezintă informațiile privind realizarea 

sarcinii de lucru? 

3. Cum se realizează schimbarea 

societății în care lucrăm? 

Sesiune interactivă: 

1-2: 

- notează în caiete informațiile 

relevante 

3. identifică pe ecranul propriu 

elementele prezentate de profesor 

4. notează etapele (pașii)  

5. - citesc cu atenție cerințele fișei 

de lucru 

- identifică informațiile necesare 

rezolvării sarcinilor 

- răspund la întrebările profesorului 

- completează informațiile solicitate  

de sarcina nr. 1 din fișa de lucru 

- execută comenzile de configurare 

a noii societăți, conform sarcinii nr. 

2 din fișa de lucru 

- salvează datele 

- vizualizează înformațiile salvate 

- închid aplicația 

 

- conversaţia; 

- observaţia; 

- explicaţia;  

- exerciţiul; 

 

 

- observarea 

sistematică a 

elevilor;  

- aprecieri verbale 

asupra modului 

de lucru;  
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6. Obţinerea 

performanţei şi 

realizarea feed-

back-lui  

 Profesorul adresează următoarele 

întrebări: 

 - Cum se lansează în execuție 

aplicația contabilă contab.sql? 

- Care este structura aplicației?  

- Ce conține o fereastră de lucru? 

- Ce este un tutorial? 

- Care sunt etapele configurării unei 

noi societăți în soft? 

 

 

 

 

Elevii răspund la întrebări. 

 

 

 

 

- conversaţia;  

  

 

 

- observarea 

comportamentului 

elevilor;  

 

7. Încheierea 

activităţii  

 - Tema pentru acasă: Deoarece lecția 

următoare va fi prezentarea secțiunii 

Contabilitate, rezolvați următoarele 

cerințe:  

Utilizând regulile de funcționare a 

conturilor, realizați analiza și 

articolul contabil pentru operațiile: 

Cumpărare mărfuri de la furnizor, 

conform facturii; Plata furnizorului 

din cont, conform ordinului de plată.  

- Apreciază participarea elevilor la 

lecţie şi a celor care s-au evidenţiat în 

mod deosebit. Notează elevii.  

Ascultă observaţiile profesorului.  

Notează tema pentru acasă.  

- conversaţia;  

- explicaţia;  

- evaluarea 

atingerii 

obiectivelor 

propuse;  

 



PROIECT DIDACTIC 
 
 
 
 
Unitatea de învățământ: Colegiul Economic „Ion Ghica”, Brăila 

Domeniul de pregătire de bază: Tehnician în activități de comerț 

Clasa: a-XI-a D 

Modul: M II – Administrarea firmei 

Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3915 din 18. 05.2017 

Programa aprobată prin OMEN nr. 3915 din 18. 05. 2017  
Profesor : Zemeili Elena 

An şcolar 2020-2021 

Data: 10.05.2021 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Structura organizatorică a întreprinderii; 

TITLUL LECŢIEI : Tipuri de structuri organizatorice; https://classroom.google.com/u/1/w/MTUwNjU3NTU2NjA1/t/all 

TIPUL LECTIEI : Lectie de asimilare, dobândirea şi însuşirea de noi cunoştinte (Lecţie mixtă) 

Durata: 50 minute; 

Loc de desfăşurare: https://meet.google.com/lookup/c73j726u4u -online 

Sala de clasă; 

Cunoștințe: 

7.1.8. Prezentarea organizării structurale a întreprinderii.  
7.1.9. Descrierea fluxurilor și procesele la nivelul întreprinderii.  
Abilități: 

7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la nivelul agenților economici.  
7.2.5. Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare procesuală a întreprinderii.  
Atitudini: 

7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.  
7.3.4. Manifestarea responsabilității privind respectarea normelor PSI și de protecție a mediului în activitatea desfășurată. 

7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită. 

 

Resurse procedurale: 

- metode şi procedee didactice: conversaţia, demonstraţia, observaţia dirijată; 

- material didactic: manual, planșe, fișă de lucru, fișe de documentare, 

- mijloace de învăţământ: proiector; 

https://classroom.google.com/u/1/w/MTUwNjU3NTU2NjA1/t/all
https://meet.google.com/lookup/c73j726u4u


Forme de organizare a activităţii: 
- individual; 

- cu clasa întreagă; 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI  

 Nr.  Momentul lecţiei  Timpul  Activitatea    Activitatea   Resurse   Resurse  Forme de  Evalua  

 crt        profesorului    elevului   materiale   procedurale  organiza-  rea  

                         re a    

                         activităţii    

1  

Organizarea 
clasei online; ;  5 minute  Salutul către elevi.   - comunică  Catalogul   -conversaţia  Frontal   Obser-  

   Asigurarea      S-a făcut prezența din  absenţa;   

Clasei 

online        vare  

   condițiiilor necesare    Catalogul ;     -se pregătesc          curentă,  

   -conexiinternet;  stabilirea    -notează absenţii;   pentru lecţie ;            

   prezenței;      Asigurarea condiţiilor              Evalua-  

         psihodidactice  de              re  

         începere a lecţiei              orală.  

         (stabilirea liniştii şi                

         captarea atenţiei)                 

2  Pregătirea activităţii  10  -  printr-o  conversaţie  -   elevii sunt  Cărți de  -conversaţia  Frontal   Obser-  

   de învăţare    minute  introductivă  este  atenți și răspund  

Specialitate 

online,       vare  

         prezentată noua temă  la întrebările          curentă,  

         - ce întelegeţi prin  profesorului,  

Platforma 

Google 

Classroom          

         structura                   

         organizatorică  a                

         întreprinderii?                  

                      

 3  Anunţarea temei și a 2 minute - se prezintă titlul -  elevii  Cărți de   Frontal   Obser-  

   obiectivelor     lecţiei şi se realizează realizează în  specialitate      vare  

         la tablă schiţa acesteia caiet  schița          curentă,  

         -  se  prezintă lecției.   Manual          

         obiectivele lecţiei                 

 4  Comunicarea noilor 20  - se posteaza fişa -  elevii     - conversaţia,       

   cunoștințe  și minute de  documentare care realizează   -   fise de -     Obser-  
 



dirijarea învățării cuprinde  noţiunile  sarcina primită. documentar demonstraţia    Frontal vare 

 teoretice ale lecţiei,  e,  ; curentă, 

 - se defineşte structura   -observația  

 organozatorică a - planșe, dirijată; Evalua- 

 întreprinderii      re 

 întreprinderii şi se - studiu  de  orală. 

 prezintă  tipurile caz,   

 acestuia,    -    

 -  se  prezintă elevilor metoda   

 următorul   studiu de cubului,   

 caz: se înființează o     

 societate comercială - metoda   

 pentru care trebuie turul   

 realizat organigrama în galeriilor.   

 funcție de tipul     

 structurii        

 organizatorice,   știind     

 că societatea are ca     

 obiect de activitate     

 „Producția  și     

 comercializarea      

 produselor  de     

 panificație”.       



 

- pentru    evaluarea  
activităţii se rezolva 

urmatorul test. 
https://quizizz.com/ad

min/quiz/5fa16974567

006001b2489e8/test-
administrarea-firmei  

5 Fixarea cunoștintelor 10 -elevii vor prezenta  Elevii realizează Fișă de - conversaţia Sumativ Obser- 

 noi insușite; minute    organigrama   lucru    vare 

   Rezultatele evaluarii      curentă, 

 Feed-back          

          Evalua- 

             re 

   -profesorul va interveni       orală. 

   cu  completările        

   necesare şi va rezolva        

   eventualele probleme,        

   -vor fi  prezentate        

   rezultatele          

             

            

   -se vor acorda note         

           

           

              

6 Tema pentru acasă 3 Anunţă  tema pentru Notează tema Caietul   Frontal Evalua- 

  minute acasă.      pentru acasă. elevului    re 

               orală. 
                

https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei
https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei
https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei
https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei


 
Elevii vor rezolva testul online: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei 
 
 

 

Bibliografie : 

 

1. Cătălina Popovici, 2007, Manual de Planificare operaţională,  clasa a-XI-a,Editura Oscar Print; 

2. Constantin Bărbulescu, 1995, Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică;  
3.Daniela Paraschiv, Mirela Nicolata Dinescu, Valentina Capotă, 2007, Manual de Planificare operaţională, clasa a-XI-a,Editura 
AkademosArt. 
 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fa16974567006001b2489e8/test-administrarea-firmei


Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Braila 

Disciplina de studiu:   Consiliere și orientare educațională 

Profesor: Chiru Argentina                                     

Clasa : PIIIB  

 
PLAN DE LECŢIE  

 
DATA: 22.11.2019 
TITLUL LECȚIEI: DREPTURILE COPILULUI.  

TIPUL LECŢIEI: Lecţia de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe-  Lecţia seminar;                        
SCOPUL LECŢIEI: Însuşirea de noțiuni și cunoștințe cu privire la drepturile copilului și Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasa 
RESURSA DE TIMP: 50 minute 
MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:  
Conventia cu privire la drepturile copilului – Indrumar-  
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix 
https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention 
Materiale de pe Internet  
STRATEGII DIDACTICE: 

►metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia euristica, observaţia, discuţiile dirijate, dezbaterea 

►mijloace de învăţământ: laptop, video-proiector, Internet,  Anexa 5  Anexa 6. 

►forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală 

►evaluare: chestionare orală și online , observare curentă, observare sistematică 

 

 
Timp 

 
Etapele 
lecţiei 

 
Coținutul 

Activitatea desfăşurată Strategia didactică 

 
Profesor 

 
Elev 

Metode  
şi 

procedee 

Mijloace de  
realizare 

Forme  
de 

organizare 

Modalităţi  
de 

 evaluare 

 
2 

min. 

Organizarea 
clasei 

pentru 

 Asigură liniştea şi ordinea în 
clasă; 
-prezenţa şi aspecte de disciplină 

Se pregătesc pentru lecţie 
 

 
Conversaţia 

  
Frontal 

 

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention


lecţie şcolară 
-pregătirea materialului didactic 
 

 
 

10 
min. 

Captarea 
atenției 

 

Crearea 
contextului 
copilăriei 

  Elevii sunt rugați să se 
gândească la ce înseamnă 
copilăria pentru ei și să discute 
diferite interpretări ale copilăriei. 

  Răspund la solicitare  
 
 

 
Conversaţia 

 
Răspunsuri 
individuale 

 
Frontal 

 
Individual 

 
Chestionare 

orală 

 
 

25 
min. 

Prezentarea 
conținutului 
și dirijarea 
dezbaterii  

Ce înseamnă 
cuvântul 
copilărie 
pentru tine? 
 
 
Prezentarea 

Convenției 
cu privire la 
Drepturile 
Copilului 

Elevii sunt rugați să scrie câteva 
idei pe o foaie de hârtie. Nu 
trebuie să le împărtășească cu 
altcineva din clasă dacă nu vor.  
Se poartă o discuție cu clasa și se 
obține feedback și idei de la 
diferiți membri ai clasei. 
-Dreptul de a fi ascultat și luat în 

serios  

–Dreptul de a fi tratat corect 

-Dreptul la educație 

-Dreptul de a trăi și a se dezvolta 

sănătos 

-Dreptul la joacă - 

-notează ideile pe o coală şi 
sunt atenţi la prezentările 
profesorului 
 
 
- răspund la întrebările 
profesorului făcând 
corelaţii cu noţiunile 
învăţate la alte discipline și 
noțiunile din cunoștințele 
generale ale fiecărui elev. 
 
 
 

 
Explicaţia 

Observaţia 
Dezbaterea 
Conversaţia 

euristică 
 
 
 

 

 
Laptop 

Video-
proiector 
Site-uri de 
pe Internet 

 
Anexa 5 
Anexa 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frontal 

 
 

Individual 

 
Observare 

curentă 
 

Observare 
sistematică 

 
 
 
 
 

 

 
13 

min. 

 
Fixarea 

cunoștin- 
țelor 

 

Înțelegerea 
evoluției și a 
provocărilor. 
 
 
Feed back 

Elevilor li se solicită să caute 
progresul și provocările existente 
privind drepturile copilului. 
 
 
https://create.kahoot.it/creator/

36c4466d-0e2a-4f9f-a758-

bc6b7334cf90 

 

- pun  probleme legate de 
conexiunea digital/online,  
-Sunt atenți la indicațiile 
profesorului  
 
Rezolvă  testul  

Conversaţia 
 
 

Tabla 
Laptopul,  
 
Telefoanul 
mobil  
 
 

 Evaluarea 
orală 

 
Fișa de 
control 

 
 

Chestionarul 
online 

https://create.kahoot.it/creator/36c4466d-0e2a-4f9f-a758-bc6b7334cf90
https://create.kahoot.it/creator/36c4466d-0e2a-4f9f-a758-bc6b7334cf90
https://create.kahoot.it/creator/36c4466d-0e2a-4f9f-a758-bc6b7334cf90


 

 

 

 



Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Braila 

Disciplina de studiu:   ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI DE CAZARE 

Profesor: Chiru Argentina                                     

Clasa : PIIIB  

Domeniul: Turism și alimentație 

 

 

 

 

PLAN DE LECŢIE  

 
DATA: 06.12.2019 

MODULUL: ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI DE CAZARE 

TITLUL LECȚIEI: Echipamente necesare efectuării curățeniei în spațiile de hoteliere.  

TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă 

SCOPUL LECŢIEI: Însuşirea de noțiuni și cunoștințe cu privire la efectuarea curățeniei în spațiile unui hotel  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasa 

RESURSA DE TIMP: 50 minute 

MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:   

Turism, manual filiera tehnologică, profil SERVICII, cl a X-a, Ştefania Mihai- coord., Editura CD Press, Bucureşti, 2012 

GESTIUNE HOTELIERĂ Lect.univ.dr. Voicu Mirela-Cristina, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 2012 

Lucrător hotelier- suport de curs  

Materiale de pe Internet  

https://new.edmodo.com/home 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 9.1.2.Identificarea activităților de curățare necesare în spatial hotelier ; 

Abilităţi: 9.2.1 Selectarea materialelor și a echipamentelor necesare curățeniei; 

Atitudini:9.3.1. Manifestarea responsabilității în realizarea curățeniei camerei, sub supraveghere.  

Competente derivate: 

CD1- Capacitatea de a lucra atât individual cât și în colaborare cu echipa 

CD2- Conștientizarea propriilor nevoi și procese de învățare. 

CD3- Manifestarea responsabilității în realizarea curățeniei camerei. 

https://new.edmodo.com/home


 

STRATEGII DIDACTICE: 

►metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia euristica, observaţia, discuţiile dirijate 

►mijloace de învăţământ: laptop, video-proiector, scheme 

►forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală 

►evaluare: chestionare orală, observare curentă, observare sistematică 

 

 

Timp 

 

Etapele lecţiei 

 

Competențe 

Activitatea desfăşurată Strategia didactică 

 

Profesor 

 

Elev 

Metode  

şi 

procedee 

Mijloace 

de  

realizare 

Forme  

de 

organizare 

Modalităţi  

de 

 evaluare 

 

2 

min. 

Organizarea 

clasei pentru 

lecţie 

 Asigură liniştea şi ordinea în 

clasă; 

►prezenţa şi aspecte de 

disciplină şcolară 

►pregătirea materialului 

didactic 

 

Se pregătesc pentru lecţie 

Vor avea pe bănci 

caietele, portofoliile 

 

Conversaţia 

  

Frontal 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare 

 

 

-reactualizarea 

cunostintelor anterioare 

se realizează pe baza 

prezentărilor elevilor a 

portofoliului ce îl aveau de 

realizat  

-urmărește activitatea și propune 

soluții la problemele ivite 

 

 

Prezină materialele 

necesare realizării 

portofoliului 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Răspunsuri 

individuale 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Chestionare 

orală 

 

 

Captarea 

atenției 

 Solicită fiecărui elev să prezinte 

cate un material sau o ustensilă 

  Răspund la solicitare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

min. 

 folosit  la efectuarea curățeniei   Conversaţia Răspunsuri 

individuale 

Frontal 

 

Individual 

Chestionare 

orală 

 

 

 

 

25 

min. 

 

 

 

 

Prezentarea 

conținutului 

și dirijarea 

învățării  

 

 

 

C.D.1 

C.D.2 

C.D.3 

Anunţă lecţia nouă:  

Echipamente necesare efectuării 

curățeniei în spațiile de hoteliere 

- scrie titlul pe tablă; 

- precizează competenţele 

lecţiei: 

 

 

 

- conduce activitatea 

- antrenează elevii în discuţii 

referitoare la modalități de 

efectuare s curățeniei în spațiile  

hoteliere. 

-notează în caiet titlul 

lecţiei şi sunt atenţi la 

prezentările profesorului 

 

- notează în caiet 

competenţele lecţiei 

 

- notează etapele  

 

- răspund la întrebările 

profesorului făcând 

corelaţii cu noţiunile 

învăţate la alte discipline 

- răspund la întrebări 

 

- enumeră diferite tipuri 

de întrebări cu 

exemplificare 

 

 

Explicaţia 

 

 

Observaţia 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

Explicaţia 

 

Laptop 

 

Video-

proiector 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observare 

curentă 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

11 

min. 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

 

 - întrebări legate de lecţia de zi 

- propune o Fisa de control 

https://new.edmodo.com/post/70

9742243 ce trebuie completata 

conform indicatiilor date. 

- prezintă tema pentru acasă, un 

chestionar aplicat online  

https://new.edmodo.com/home 

 

 

- Se conectează la 

EDMODO , introduce 

codul Clasei PIII B- 

9c7xet . 

 

-Sunt atenți la indicațiile 

profesorului  

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Tabla 

Laptopul,  

 

Telefoanul 

mobil  

 

Platforma 

EDMODO 

 Evaluarea 

orală 

 

Fișa de 

control 

 

 

Chestionarul 

online 

https://new.edmodo.com/post/709742243
https://new.edmodo.com/post/709742243
https://new.edmodo.com/home


 
 

 



 

 

Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Braila 

Disciplina de studiu:   ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI DE CAZARE 

Profesor: Chiru Argentina                                     

Clasa : PIIIB  

Domeniul: Turism și alimentație 

 

                                                                                                      

Proiect didactic 

 

 

 

 

Data: 10.12.2019 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 9: Întreținerea spațiilor hoteliere  

Conţinutul învăţării: Realizarea curăţeniei într-o cameră eliberată 

Tipul lectiei: mixtă 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 9.1.2.Identificarea activităților de curățare necesare în spatial hotelier ; 

Abilităţi: 9.2.1 Selectarea materialelor și a echipamentelor necesare curățeniei; 

Atitudini:9.3.1. Manifestarea responsabilității în realizarea curățeniei camerei, sub supraveghere.  

Competente derivate: 

CD1- Capacitatea de a lucra atât individual cât și în colaborare cu echipa 

CD2- Conștientizarea propriilor nevoi și procese de învățare. 

CD3- Manifestarea responsabilității în realizarea curățeniei camerei. 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: fişă cu cerinţe de lucru, portofoliul elevului, fişă de interevaluare 

Metode de învaţământ: conversaţia, exerciţii de dezgheţ, observaţia, explicatia, brainstorming, exerciţiul, evaluare 

Locul de desfăşurare : cabinetul de turism 

Resurse materiale : coli flipchart,  markere, formulare tipizate, lap-top, videoproiector, telefoanele  mobile ale elevilor cu conexiune la Internet 

Moduri de activitate cu elevii: frontal, individual, pe grupe 

Bibliografie: 

Turism, manual filiera tehnologică, profil SERVICII, cl a X-a, Ştefania Mihai- coord., Editura CD Press, Bucureşti, 2012 

GESTIUNE HOTELIERĂ Lect.univ.dr. Voicu Mirela-Cristina, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 2012 

Lucrător hotelier- suport de curs. 

https://create.kahoot.it, https://www.powtoon.com 

https://create.kahoot.it/
https://www.powtoon.com/


 

 

Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

Nr. 

crt. 

 

ETAPELE LECȚIEI 

C
o

m
p

et
e
n

te
  

 

 

ACTIVITATEA  PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZARE 

A ACTIVITĂȚII 

 

EVALUARE 

 

TIMP 

1 Moment 

organizatoric 

 Profesorul adresează 

formula de salut elevilor, 

face prezența, verifică ținuta 

și curățenia clasei, 

organizează clasa şi 

distribuie materialul 

didactic. 

Captează atenţia elevilor 

prin exerciţii de dezgheţ: 

solicită elevii să enumere 

cât mai multe  materiale și  

echipamente necesare 

curățeniei într-un timp 

determinat. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie, formând echipele de 

lucru. 

Răspund provocării de a spune 

câtmai multe materiale și  

echipamente necesare 

curățeniei în spațiul hotelier 

 

Conversația 

Exerciţii de 

dezgheţ 

flipchart Frontal  3’ 

2 Verificarea 

cunoştintelor 

predate anterior 

 Profesorul verifică 

cunoṣtinṭele acumulate 

anterior pe baza unui 

concurs de întrebările de pe 

platforma online Kahoot.it  

https://create.kahoot.it/detail

s/0140fdc4-a733-4225-

aea2-9678a6464e49 

 

Se conecteaza la platforma 

kahoot.it 

Tasteaza codul PIN al jocului  

Se pregătesc pentru răspunsuri 

Răspund la întrebările din 

chestionarul dat online : 

https://create.kahoot.it/details/0

140fdc4-a733-4225-aea2-

9678a6464e49 

 

Explicaţia 

regulilor 

jocului 

Expunerea 

jocului cu 

ajutorul 
videoproiecto

-rului  

Conversația 

 

Lap-top  

Video-

proiector 

Telef cu 

conexiune 

la Internet  

Frontal  

 

Aprecieri  

verbale 

12’ 

3 Pregătirea elevilor 

pentru receptarea 

noilor cunoṣtinṭe 

 Profesorul realizează 

legătura cu lecţia nouă prin 

intermediul discuţiei asupra 

cunoştinţelor acumulate 

până în prezent.  

Elevii urmăresc cu atenţie 

explicaţiile în legătură cu lecţia 

nouă. 

 

Conversaţie  

 

 Frontal 

 

 1’ 

https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49
https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49
https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49
https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49
https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49
https://create.kahoot.it/details/0140fdc4-a733-4225-aea2-9678a6464e49


 

 

4 Precizarea titlului 

lecṭiei noi ṣi a 

obiectivelor 

CD1 

CD2 

CD3 

Profesorul anunță titlul 

lecției şi îl notează la tablă: 

” Realizarea curăţeniei 

într-o cameră eliberată” 

și prezintă elevilor 

obiectivele urmărite.  

Elevii notează în caiete data și 

titlul lecției și ascultă cu atenție 

obiectivele propuse de către 

profesor pentru a fi îndeplinite 

până la finalul orei de curs. 

Explicația 

Conversația 

Observația  

Tabla 

Prezentare 

power-

point 

 

Frontal  2’ 

5 Comunicarea/ 

însuṣirea noilor 

cunoṣtinṭe  

CD1 

CD2 

CD3 

Profesorul solicită un 

brainstorming în cadrul 

grupei în scopul formulării 

unor întrebări ce vizează noi 

informaţii în legătură cu 

subiectul discutat, invită 

elevii să urmărească 

prezentarea powtoon- 

https://www.powtoon.com/h

tml5-

studio/#/edit/cD188tEvd8u/ 

şi să noteze conţinuturile în 

caiete.  

Realizează schema lecţiei  la 

tablă. 

Elevii formulează idei de 

învăţare în legătură cu tema 

dată, le notează îşi urmăresc cu 

atenṭie prezentarea realizată de  

profesor.  

Răspund la întrebări şi scriu în 

caiete lecţia nouă. 

https://www.powtoon.com/htm

l5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/ 

 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Brainstormi

ng 

Observaṭia 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

powtoon 

laptop 

Tabla  

Foaie 

flipchart  

 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri  

Verbale 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor cunoṣtinṭe 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

 

În baza noilor informaţii, 

profesorul solicită elevilor 

să răspundă la întrebările 

adresate. 

Completează noţiunile cu 

noi înformaţii în situaţia în 

care au rămas întrebări fără 

răspunsuri. 

Elevii răspund, pun întrebări 

 

Explicația 

 

Verificarea 

 

Tipizate : 

Fișa de 

control 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri  

Verbale 

 

7’ 

7 Evaluarea 

performanței si 

incheierea 

activitatii 

CD1 

CD2

CD3 

Profesorul distribuie fişe de 

evaluare fiecărui elev  

Realizează aprecieri 

generale și individuale 

privind implicarea elevilor 

în predarea noilor 

Elevii rezolvă  fişa de evaluare.  

Elevii ascultă aprecierile făcute 

de profesor. 

 

 

Explicația 

Conversatia 

Verificarea 

 Frontal 

Individual 

Notare  5’ 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cD188tEvd8u/


 

 

cunoștințe. 

Se notează elevii vizaţi 

pentru notare şi cei care au 

participat activ la oră. 

 



 

 

 



PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Economic ,,Ion Ghica’’ Brăila 

PROFESOR: FEICHTER NARCISA-LILIANA 

CLASA: a IX-a  

MODUL: Calitatea produselor şi serviciilor 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Clasificarea sortimentului de mărfuri alimentare; 

Caracteristicile organoleptice ale mărfurilor alimentare 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Caracterizarea grupelor de mărfuri alimentare: Sortimentul 

produselor din cereale şi derivate; crupe, făinuri 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă 

SCOPUL LECŢIEI: Formarea limbajului de specialitate 

DURATA: 50 minute 

 NR. UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ:  

U.R. 5 Asigurarea calităţii produselor și serviciilor 

Cunoștințe 5.1.3 clasificarea produselor și serviciilor 

Abilități5.2.3 Diferențierea produselor și serviciilor după criteriile date 

Atitudini 5.3.2 colaborarea cu membrii echipei de  lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor la locul 

de muncă 

 

COMPETENŢE DERIVATE: 

C.D.1 să identifice sortimentul produselor obţinute din cereale 

C.D.2 să clasifice mărfurile după criteriul merceologic 

CD.3 să analizeze mărfurile din punct de vedere calitativ 

STRATEGII DIDACTICE: 

 PRINCIPII DIDACTICE: 

-principiul participării şi învăţarii active 

-principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

-principiul conexiunii inverse 

 FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII INSTRUCTIVE: 

-frontală 

-individuală  

 FORME DE DIRIJARE A ACTIVITĂŢII: 

-dirijată de profesor 

 METODE DE EVALUARE 

-evaluare continuă pe parcursul lecţiei 

-formativă 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

RESURSE PROCEDURALE:  observarea, conversaţia euristică, explicaţia, discuţia,                                 

                                                     demonstraţia, exerciţiul, lucrul pe grupe 

RESURSE MATERIALE:  auxiliare curriculare, pliante, cataloage, produse, kahoot.it 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

I., Diaconescu, Merceologia produselor alimentare, Editura Eficient, Bucureşti,2000 

Maria, Druţă, Didactica disciplinelor economice, Editura ASE, Bucureşti, 2005 

Rodica, Pamfilie, Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de export import, Editura 

Oscar Print, 1996 

 



 

 

 

Scenariul demersului didactic 

 

Secvenţe didactice Activitatea profesorului Resurse procedurale 

Moment 

organizatoric 

salut 

-verific prezenţa elevilor 

-verific materialul didactic necesar lecţiei 

-verific dacă elevii au caiete de notiţe şi instrumente 

de scris 

observarea 

Etapa de verificare  

a cunostinţelor 

teoretice şi 

anunţarea temei 

Sortimentul de lapte și produse lactate  
-https://create.kahoot.it/share/lapte-si-produse-

lactate/b2a995ac-82d1-409a-af87-65e68059bdae 

 

Questions (10) 

 

1 - Quiz 

Untul este un produs de smântânire cu un conținut 

de grăsime de: 

20 sec 

 

 

2 - Quiz 

Identificați produsul lactat dietetic 

20 sec 

 

 

3 - Quiz 

Produs obținut prin smântânirea laptelui: 

20 sec 

 

 

4 - Quiz 

Brânza cu mucegai, este: 

20 sec 

 

 

5 - True or False 

Laptele, ca aliment de bază, prin componentele 

nutritive, are o valoare calorică redusă 

20 sec 

 

 

6 - True or False 

Untul de masă se ambalează în hârtie pergament 

vegetal sau în hârtie pergaminată cu folie de 

aluminiu 

20 sec 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia euristică 
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7 - True or False 

Laptele praf este considerat conservă din lapte 

20 sec 

 

 

8 - True or False 

Laptele de vacă este un aliment bogat în fier și 

vitamina C 

20 sec 

 

 

9 - Quiz 

După consistență brânzeturile pot fi: 

20 sec 

 

 

10 - True or False 

Smântâna dulce pentru frișcă are un conținut de 

grăsime între 30-40%.  

20 sec 

 
 

 

 

 

Anunţ tema lecţiei şi competenţele derivate:  

Sortimentul produselor din cereale şi derivate; 

Caracteristicile organoleptice ale crupelor şi făinii 

de grâu  

 

COMPETENŢE DERIVATE: 

C.D.1 sa identifice sortimentul produselor obţinute 

din cereale 

C.D.2 să clasifice mărfurile după criteriul 

merceologic 

CD.3 să analizeze mărfurile din punct de vedere 

calitativ 
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Etapa de 

comunicare a 

cunoştinţelor 

teoretice 

 

 

 

 

 

 

Cerealele constituie baza alimentaţiei umane, 

deoarece asigură 65% din totalul caloriilor şi 45% 

din totalul proteinelor consumate zilnic. Cerealele 

reprezintă principala sursă de glucide, vitamine şi 

săruri minerale. 

Principalele specii de cereale sunt: grâul, porumbul, 

orezul, secara, orzul, triticale, mei, sorg etc. 

***prezentare Power Point 

Bobul de cereală are următoarea structură: 

1. Învelişul-acoperă bobul, are mai multe 

straturi, cu celule dense, lignificate, ce 

conţin pigmenţi, celuloză şi minerale. 

2. Stratul aleuronic-se găseşte sub înveliş, cu 

celule mai mari care conţin proteine, lipide, 

săruri minerale, enzime, vitamine. 

3. Embrionul –partea vie a bobului 

4. Endospermul –principala componentă a 

bobului ce se valorifică sub forma de făină. 

Produse din cereale: 

 Crupe 

 Făina 

 Paste făinoase 

 Produse de patiserie 

 Produse de panificaţie 

I.Crupele se obţin printr-o prelucrare specială a 

boabelor de cereale. 

Sortiment: 

1. După materia primă: din grâu, din porumb, 

orez, ovăz 

Crupe pe bază de grâu: griş, arpacaş, crupă 

expandată şi glazurată (pufarine). 

Crupe pe bază de porumb: mălai, fulgi, expandate 

de porumb; 

Crupe pe bază de orez: tip G (glasat) şi tip S 

(şlefuit), brizură de orez 

Crupe pe bază de ovăz: fulgii de ovăz 

 

2. După modul de prelucrare: naturale şi 

artificiale. 

NATURALE: normale (întregi, fragmentate), 

laminate, expandate 

ARTIFICIALE: 

Tapioca - se obţine din partea fibroasă a rădacinii 

de casava (yucca sau manioc), o plantă ce poate 

atinge dimensiuni de pana la 3 m înalţime. 

Rădăcina acesteia este ramificată şi bogată, în 

procesul de producţie fiind procesată şi 

transformată în făină, boabe sau fulgi de tapioca.  

Orezul artificial este realizat dintr-un amestec de 

carbohidraţi naturali, cum ar fi porumb, manioc. 

Amestecul este procesat de către o mașină care îl 

transformă în boabe. 

Explicaţia 

 

 

 

 



II.Făina este un produs sub forma de pulbere 

fină, obţinut prin prelucrarea boabelor de 

cereale (grâu, secară, orz, ovăz) 

Sortiment: 
1.tip 480- făină superioară cu trei nule folosită în 

patiserie 

2.tip 550-făină superioară cu două nule 

3. tip700-tip 650-făina albă 

4. tip800-făina semialbă 

5. tip1350-făină neagră 

 

     

Etapa de formare a 

deprinderilor de 

lucru 

Prezint elevilor modul de de realizare a analizei 

organoleptice pentru ,,făina albă de grâu" 

Activitatea de formare a priceperilor şi 

deprinderilor se va desfăsura pe grupe, diferenţiat 

după cum urmeaza: 

 Grupa 1-analiza organoleptică a grişului şi a 

fulgilor de porumb 

 Grupa 2 – analiza organoleptică a mălaiului 

şi a pufarinelor 

 Grupa 3 – analiza organoleptică a fulgilor de 

ovăz şi a orezului 

 Grupa 4 –identifică pe ambalaj informaţiile 

nutriţionale si realizeaza analiza 

organoleptică a produsului primit 

 Grupa 5 - analizează organoleptic hişca şi 

cereale integrale cu fructe 
 

Fișă de lucru 

 
 

Proprietăți organoleptice Condiții organoleptice de calitate ale produsului 

analizat 

Aspect  

Culoare  

Miros  

Gust  

Corpuri străine  

Infestare  

 

 

Monitorizez activitatea elevilor, oferind sprijin 

acolo unde este nevoie. 

Fiecare echipă primeşte cate 1 steguleţ roşu pe care 

îl vor ridica daca au nevoie de ajutor şi un steguleţ 

verde daca au înţeles în totalitate sarcina de lucru. 

 

 

demonstraţia 

exerciţiul 

Asigurarea feed-

back-ului 

 

Prezentarea rezovărilor din cerinţe. discuţia 

 



PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Economic ,,Ion Ghica’’, Brăila 

PROFESOR: FEICHTER NARCISA-LILIANA 

CLASA: a X-a  

MODUL: Protecţia consumatorului  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Protectia consumatorului, personalului si a mediului 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Ambalarea mărfurilor în relație cu protecția consumatorilor 
 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă 

SCOPUL LECŢIEI: Formarea limbajului de specialitate 

DURATA: 50 minute 
Unitatea de rezultate ale invatarii tehnice generale 6: Protectia consumatorului, 

personalului si a mediului 
Cunostinte 
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalarii marfurilor in raport cu normele de protectie a 

consumatorului 
Abilitati 
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la informarea si educarea in domeniul  protectiei  

consumatorului  
Atitudini  
6.3.3. Asumarea responsabilitatii in aplicarea normelor privind comercializarea marfurilor 

alimentare si nealimentare cu respectarea legislatiei in vigoare privind drepturile consumatorilor 

 

Rezultate ale învățării: 

R  1 să clasifice ambalajele 

R. 2 să identifice metode de ambalare 

R 3 să prezinte tipuri de ambalaje ,,prietenoase" cu mediul 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 PRINCIPII DIDACTICE: 

-principiul participării şi învăţării active 

-principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

-principiul conexiunii inverse 

 FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII INSTRUCTIVE: 

-frontală 

-individuală  

 FORME DE DIRIJARE A ACTIVITĂŢII: 

-dirijată de profesor 

 METODE DE EVALUARE 

-evaluare continuă pe parcursul lectiei 

-formativă 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

RESURSE PROCEDURALE:  observarea, conversaţia euristică, explicaţia, discuţia,                                 

                                                     Exerciţiul, demonstraţia 

RESURSE MATERIALE:  ambalaje produse, CANVA 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Jinga, I., Istrate, E., Manual de pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 2001 

Toma, A., Protecţia consumatorului, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009 



 

 

 

Scenariul demersului didactic 

 

Secvenţe didactice Activitatea profesorului Resurse procedurale 

Moment 

organizatoric 

-salut 

-verific prezenţa elevilor 

-verific materialul didactic necesar lecţiei 

-verific dacă elevii au caiete de notiţe şi instrumente 

de scris 

 

observarea 

Etapa de verificare  

a cunoştinţelor 

teoretice şi 

anunţarea temei 

CONCURS DE AFIŞE  
 

 

Activitatea:    

Realizaţi afişe care să reprezinte cât mai sugestiv  
Sisteme de marcare ecologică a produselor. Pentru 

realizarea afișelor folosiți aplicația CANVA 

    

Pentru evaluarea lucrărilor, juriul va acorda note 

de la 1 la 10, pe baza următoarelor criterii de 

apreciere: 

 Conţinut; 

 Organizarea informaţiei pe spaţiul de lucru; 

 Transmiterea mesajului; 

 Atractivitate. 

 

Anunţ tema lecţiei si competenţele derivate:  

 
Ambalarea mărfurilor în relație cu protecția 

consumatorilor 
 

Rezultatele învațării: 

R 1 să clasifice ambalajele 

R 2 să identifice metode de ambalare 

R 3 să prezinte tipuri de ambalaje prietenoase cu 

mediul 

 

 

 

 

 

Conversaţia euristică 



 

Etapa de 

comunicare a 

cunoştinţelor 

teoretice 

 

 

 

 

 

 

. 

Din punct de vedere 

etimologic ambalare provine din prefixul 

"en" si cuvântul "balla" (fr: emballage) cu 

sensul de a strânge în balot. 

În România ambalajul este definit 

după cum urmează: "un sistem fizico - 

chimic cu funcții complexe, destinat să 

asigure protecţia temporară a produselor 

din punct de vedere fizic, chimic şi biologic 

în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii 

acestuia în procesul manipulării, 

transportului, depozitarii şi desfacerii - 

până la consumator sau până la expirarea 

termenului de garanţie" 

Clasificarea ambalajelor: 

 după materialele constituente - ambalaje 

de hârtie şi carton, sticlă,  metal, materiale 

plastice, ambalaje din lemn, înlocuitori din 

lemn şi împletituri, materiale textile, 

materiale complexe, în componente ale 

produsului (membrane naturale, vafe, 

amidon gelatinizat); 

 după sistemul de confecţionare - 

ambalaje fixe, demontabile, pliabile; 

 după tip - plicuri, sacoşe, tăvi, stelaje, 

borcane, butelii, bidoane, damigene, 

canistre; 

 după destinaţie - ambalaje de transport, 

de desfacere, de prezentare; 

 după specificul produsului ambalat - 

ambalaje pentru produse alimentare, pentru 

produse nealimentare, ambalaje pentru 

produse periculoase, ambalaje individuale 

sau colective; 

 după gradul de rigiditate - ambalaje 

rigide, semirigide, suple; 

 după durata de utilizare şi tipul 

circulaţiei - ambalaje recuperabile 

(reciclabile, refolosibile), ambalaje 

nerecuperabile. 

         

Metode de ambalare 

         Există numeroase tehnici şi metode de 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia  



ambalare şi aceasta se realizează ţinând cont 

de anumite cerinţe de calitate: 

 masa, volum propriu reduse; 

 fără toxicitate; 

 fără miros, gust; 

 rezistenţă mecanică ridicată; 

 impermeabilitate faţă de gaze, praf, 

grăsimi; 

 compatibilitate faţă de produsul ambalat.  

Alegerea unui anumit tip de ambalare 

depinde de caracteristicile produselor ce 

urmează a fi ambalate. Aceasta poate fi: 

 colectivă şi porţionată; 

 tip aerosol; 

 în folii contractibile (tip blister şi 

alveolară); 

 aseptică; 

 în vid; 

 în atmosferă modificată (controlată). 

         Alegerea unui tip de ambalare si a 

materialului din care va fi confecţionat 

ambalajul trebuie făcută în aşa fel încât 

interactiunea cu produsul să fie minimă şi să 

nu ducă la degradarea lui.  Pentru realizarea 

ambalajelor care să permită ambalarea în 

vid, în gaz inert etc se utilizeaza materialele 

complexe (pe baza de aluminiu, hârtie si 

carton si pe baza de materiale plastice) sau a 

celor de tip "bariera" dar acestea  prezintă 

inconvenientul unei reciclări dificile. 

Impactul serios asupra mediului şi 

necesitatea diminuării poluării a condus la 

utilizarea unor materiale de ambalaj de tipul: 

 "lasting ware" - ambalaje cu durata de 

utilizare prelungită; 

 "earthedibile" - ambalaje biodegradabile, 

nepoluante; 

 "extremely easy to recicle" - usurinţă în 

reciclare. 
 



Etapa de formare a 

deprinderilor de 

lucru 

 
https://create.kahoot.it/share/ambalarea-marfurilor-in-relatie-

cu-protectia-consumatorilor/e8dccd23-1859-432d-97cf-

a72ac0605807 

 

Exerciţiul 

Asigurarea feed-

back-ului 

 

Analiza testului Discuţia  

https://create.kahoot.it/share/ambalarea-marfurilor-in-relatie-cu-protectia-consumatorilor/e8dccd23-1859-432d-97cf-a72ac0605807
https://create.kahoot.it/share/ambalarea-marfurilor-in-relatie-cu-protectia-consumatorilor/e8dccd23-1859-432d-97cf-a72ac0605807
https://create.kahoot.it/share/ambalarea-marfurilor-in-relatie-cu-protectia-consumatorilor/e8dccd23-1859-432d-97cf-a72ac0605807


 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Print screen test   ,,Ambalarea mărfurilor în relație cu protecția consumatorilor" 
    KAHOOT 

 
 

 

 



PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Economic ,,Ion Ghica’’ Brăila 

PROFESOR: FEICHTER NARCISA-LILIANA 

CLASA: a XI-a  

MODUL: Marketing 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Concurența- componentă a pieței 

                       CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Concurența 

 TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă 

 SCOPUL LECŢIEI: Formarea limbajului de specialitate 

 DURATA: 50 minute 

 URI 8 EVALUAREA OPORTUNITĂȚILOR DE PIAȚĂ 

 

Cunoștințe 8.1.6. Prezentarea concurenței directe și indirecte ca etapă majoră în analiza 

concurenței 

Abilități 8.2.6. Analizarea concurenților direcți și indirecți ce acționează pe piață 

Atitudini 8.3.2. Colaborarea cu membrii echipei pentru a anticipa fenomenele de impact asupra 

agentului economic 

 

Rezultate ale învățării: 

R1 să definească concurența 

R2 să identifice concurenții direcți ai unei firme 

R3 să identifice concurenții indirecți ai unei firme 

R4 să identifice formele concurenței neloiale 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 PRINCIPII DIDACTICE: 

- principiul participării şi învăţarii active 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

- principiul conexiunii inverse 

 FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII INSTRUCTIVE: 

- frontală 

- individuală  

 FORME DE DIRIJARE A ACTIVITĂŢII: 

- dirijată de profesor 

 METODE DE EVALUARE 

- evaluare continuă pe parcursul lecţiei 

- formativă 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

RESURSE PROCEDURALE:  observarea, conversaţia euristică, explicaţia, discuţia,                                 

                                                     demonstraţia, exerciţiul, lucrul pe grupe 

RESURSE MATERIALE:  auxiliare curriculare, pliante, cataloage, produse, Powtoon 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Anghel L. și colaboratorii – Marketing, manual pentru clasa a XI-a, Editura 

ALLEDUCATIONAL, București 2003 

 

 

 



 

Scenariul demersului didactic 

 

Secvenţe didactice Activitatea profesorului Resurse procedurale 

Moment 

organizatoric 

salut 

-verific prezenţa elevilor 

-verific materialul didactic necesar lecţiei 

-verific dacă elevii au caiete de notiţe şi instrumente 

de scris 

observarea 

Etapa de verificare  

a cunostinţelor 

teoretice şi 

anunţarea temei 

Adresez interogații de control din lecția precedentă: 

,,Determinarea indicatorilor ce caracterizează piața 

firmei" 

- Enumerați elementele care determină conținutul ți 

dimesiunile pieței 

- Cum se exprimă capacitatea pieței? 

- De câte tipuri este capacitatea pieței? 

- clasificați piața după aria pieței 

Cum se realizează segmentarea pieței? 

 

Anunţ tema lecţiei şi rezultatele preconizate:  

Concurența  

 

Rezultatele învățării: 

 

 

R1 să definească concurența 

R2 să identifice concurenții direcți ai unei firme 

R3 să identifice concurenții indirecți ai unei firme 

R4 să identifice formele concurenței neloiale 

 

 

 

 

 

Conversaţia euristică 

 



 

Etapa de 

comunicare a 

cunoştinţelor 

teoretice 

 

 

 

 

 

 

 

    Relațiile de concurență ale întreprinderii sunt cele 

care se stabilesc între aceasta și ceilalți competitori 

de pe piață 

FORMELE CONCURENȚEI 

CONCURENȚA DIRECTĂ - relațiile de 

concurență dintre întreprinderi care se adresează 

acelorași nevoi, cu produse similar(de exemplu: 

nevoia fiziologica de a bea se poate satisface prin 

consumarea unei băuturi carbogazoase pe baza de 

cofeina Coca-Cola sau Pepsi Cola). 

De exemplu, nevoia de petrecere a timpului liber 

poate fi satisfăcuta fie prin vizionarea unui 

spectacol de teatru, fie prin vizionarea unui film. in 

acest caz cei doi prestatori de servicii intra in relații 

de concurenta indirecta. in cazul in care avem in 

vedere întreprinderi ce oferă produse diferite pentru 

satisfacerea unor nevoi diferite, atunci exemplul 

pornește de la opțiunea comparatorilor in funcție de 

venitul disponibil. Astfel, o firma de turism se afla 

in concurenta indirecta cu una ce oferă bunuri de 

folosința îndelungata, deoarece consumatorii, in 

limita venitului disponibil, vor opta, fie pentru a 

cumpara o excursie, fie pentru a achiziționa o 

biblioteca. In incercarea de a surprinde si mai bine 

tipologia concurentei existente pe piata, 

CONCURENȚA INDIRECTĂ - relațiile de 

concurență dintre întreprinderi care realizând 

produse diferite, se adresează unor nevoi diferite 

sau chiar acelorași nevoi ale consumatorilor 

potențiali. 

Relațiile dintre întreprinderile concurente, 

desfășurate în condițiile respectării legislației în 

vigoare, reprezintă concurența loială 

Pot exista situații când unii dintre concurenți 

încercă să-și creeze avantaje concurențiale prin 

încălcarea legii = CONCURENȚĂ NELOIALĂ 

UTILIZAREA PREȚURILOR DE DUMPING - 

vânzarea produselor întreprinderii la un preț situat 

sub nivelul costurilor 

CONCURENȚA  PARAZITARĂ - utilizarea 

însemnelor unui concurent, fără acordul acestuia, în 

scopul obținerii de avantaje concurențiale 

CONCURENȚA ILICITĂ - în principal neplata 

taxelor și impozitelor datorate pentru activitatea 

desfășurată 

DENIGRAREA CONCURENȚILOR- lansarea 

unor înformații neadevărate despre anumiți 

concurenți, în scopul prejudicierii imaginii acestora 

 

   Material didactic prezentare powtoon 

 

Explicaţia 

 

 

 

 



https://www.powtoon.com/html5-

studio/#/edit/eC5515Hhp8J/ 

 

 

Etapa de formare a 

deprinderilor de 

lucru 

Evaluați oferta de produse si servicii 

a concurenților S.C. GIGI S.R.L – 

covrigi tradiționali cu ajutorul fisei 

de identitate a concurentei 

a. Elemente de identitate:  
• localizarea geografică,   
• istoric etc.  
b.Poziţia deţinută pe piaţă:   
• imagine firmei pe piaţă;  
• fidelitatea clienţilor faţă de firmă etc.  

c.Strategia adoptată:   
• pieţe ţintă;  
• poziţionare pe piaţă etc.  
d.Elemente specifice:  
• diversitate sortimentlă;  
• preţuri practicate;  
• servicii oferite etc. 

e.Potenţialul deţinut:  
•resurse umane, materiale, financiare, tehnologice, 

logistice 

 

 

Prezint elevilor modul de de realizare a analizei  

demonstraţia 

exerciţiul 

Asigurarea feed-

back-ului 

 

Prezentarea rezovărilor din cerinţe. discuţia 

 

 

 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/eC5515Hhp8J/
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/eC5515Hhp8J/
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PROIECT DIDACTIC 

 

Clasa: a XI-a D 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Perioada modernă. Curente culturale / literare în secolul al XIX-lea – 

începutul secolului al XX-lea: Romantismul 

Subiectul lecţiei: Luceafărul, de Mihai Eminescu – încadrarea în curent literar 

Tipul lecţiei: de aprofundare a cunoştinţelor de receptare şi interpretare a unui text literar  

 

Competenţe generale: - Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la 

curente culturale / literare  

Competenţe specifice:    ( din Curriculum naţional ) 

          3.1 Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul 

cultural în care a apărut aceasta; 

          3.3 Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate.  

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul secvenţelor didactice, elevii trebuie: 

Oo1 – să precizeze principalele trăsături ale romantismului; 

Oo2 – să recunoască temele şi motivele romantice prezente în poezie; 

Oo3 – să identifice elementele epice, lirice şi dramatice existente în poem; 

Oo4 – să selecteze din text versuri reprezentative pentru genurile literare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 1. Resurse procedurale: 

     a) Metode şi procedee: conversaţia euristică,  explicaţia, observarea dirijată, 

problematizarea, expunerea didactică, lectura selectivă, 

analiza de text;  

     b) Forme de organizare: activitatea frontală combinată cu activitatea individuală pe 

grupe de elevi; 

2. Resurse umane: capacităţile de învăţare şi analiză ale elevilor de clasa a XI-a, 

cunoştinţele însuşite anterior de către elevi despre romantism, 

teme şi motive eminesciene, genurile şi speciile literare; 
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3. Resurse materiale: volumul de versuri, manualul, tabla, internetul, site-uri 

interactive http://zimmertwinsatschool.com/node/182376 

https://ro.padlet.com/danielaionescu78/djjpoocw1zi 

https://kahoot.it/v2/               https://new.edmodo.com/classes 

.  

Evaluare: formativă (continuă) 

Durata: 50 minute 

 

Bibliografie: 

1. Costache, Adrian, Ioniţă, Florin, Săvoiu, Adrian, Limba şi literatura română: 

manual pentru clasa a XI-a, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2006; 

2. Dobra, Sofia, Ghid de limba şi literatura română pentru clasele a IX-a – a XII-a şi 

pentru examenul de bacalaureat, Editura Plus, Bucureşti, 2005; 

3. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid 

teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1999;     

4. Călinescu, George, Opera lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1981; 

5. Eminescu, Mihai, Poezii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984.       

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

 

1. Moment organizatoric:                                                                                            2 minute 

Profesorul verifică prezenţa elevilor şi organizează clasa.  

 Elevii se pregătesc pentru lecţie.  

 

2. Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior:                                                       5 minute 

 Profesorul verifică oral, calitativ (prin sondaj), tema pe care elevii au avut-o de 

rezolvat pentru acasă (Comentează, în circa cinci rânduri, ultima strofă a poemului), făcând 

observaţii şi aprecieri după caz şi antrenând întreaga clasă în discutarea exerciţiilor propuse. 

 Profesorul intervine, corectând dacă este cazul şi adăugând noi informaţii. 

 Se verifică oral cunoştinţele însuşite anterior de către elevi în orele anterioare, 

referitoare la sursele de inspiraţie, structură, elemente de prozodie, comentarea tablourilor I – 

IV. Elevii răspund oral la întrebările adresate de către profesor şi vor recapitula succint 

http://zimmertwinsatschool.com/node/182376
https://ro.padlet.com/danielaionescu78/djjpoocw1zi
https://kahoot.it/v2/
https://new.edmodo.com/classes
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cunoştinţele referitoare la teme / motive de factură romantică şi elemente de structură / 

compoziţie existente în Luceafărul de Mihai Eminescu. Elevii răspund  întrebărilor lansate de 

profesor, în funcţie de cunoştinţele pe care le deţin. 

 

3. Captarea şi orientarea atenţiei elevilor pentru activitatea ce urmează:             5 minute 

Profesorul cere elevilor să urmărească un material în 

http://zimmertwinsatschool.com/node/182376 prin care sunt reamintite trăsăturile 

romantismului. https://ro.padlet.com/danielaionescu78/djjpoocw1zi 

 

4. Anunţarea temei lecţiei şi a obiectivelor operaţionale:                                          1 minut                                                                              

Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei, fixează planul de lucru şi comunică obiectivele. 

Elevii ascultă cu atenţie şi scriu în caiete. 

Astăzi vom încadra poemul „Luceafărul” în curentul literar căruia îi aparţine, 

urmărind trăsăturile romantismului  în cele patru tablouri ale textului. Pe parcursul orei vom 

evidenţia structura poeziei, procedeele artistice, temele şi motivele prezente, trăsăturile 

genurilor literare. 

 

5. Dirijarea procesului de învăţare:                                                                          30 minute                                                                  

Se vor evidenţia cele patru tablouri ale textului, apoi se va discuta despre valenţele 

tematice ale poeziei identificate în ora precedentă. 

Pe baza fişelor primite de elevi şi a fişelor de lectură se vor căuta exemple care să 

ilustreze trăsăturile romantismului prezente în poemul Luceafărul: se găsesc versuri pentru a 

ilustra tema timpului, cosmogoniei, naturii, iubirii şi condiţiei omului de geniu, se identifică 

versurile care evidenţiază condiţia efemeră a omului comun şi eternitatea Universului, 

versurile care ilustrează timpul universal şi timpul individual, se selectează temele şi motivele 

romantice, se actualizează trăsăturile genurilor literare, se găsesc argumente potrivite pentru a 

susţine existenţa celor trei genuri literare în poem, se identifică versurile care ilustrează cel 

mai bine speciile literare regăsite în text. 

Sistematizarea şi fixarea informaţiilor se face de către profesor printr-o fişă de 

structurare a conţinuturilor. 

 

TRĂSĂTURILE 

ROMANTISMULUI 

EXEMPLE / EXPLICAŢII 

http://zimmertwinsatschool.com/node/182376
https://ro.padlet.com/danielaionescu78/djjpoocw1zi
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Prelucrarea 

unor 

surse 

 

 

folclorice 

 

- basmul Fata din grădina de aur 

- Miron şi frumoasa fără corp (motivul dorinţelor 

imposibil de îndeplinit) 

- Mitul Zburătorului 

- Motivul stelei cu noroc 

 

 

 

mitologice 

- mitologia creştină (motivul păcatului originar, mitul 

îngerului căzut) 

- mituri greceşti (mitul lui Hyperion, dimensiunile plutonic-

angelică şi uranic-demonică, mitul orfic „Vrei să dau glas 

acelei guri,/ Ca dup-a ei cântare/ Să se ia munţii cu păduri/ 

Şi insulele-n mare?”) 

- mitologia indiană (elementele cosmogonice) 

 

filozofice 

- idei din filosofia lui Schopenhauer (antinomia om de 

geniu - om comun) 

- influenţele filosofiei lui Kant (teoria timp-spaţiu) 

- elemente din filosofia platoniciană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teme 

 

condiţia omului 

de geniu 

- condiţia nefericită a omului de geniu într-o lume 

meschină incapabilă să-şi înţeleagă idealurile: “Trăind în 

cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece / Ci eu în lumea 

mea mă simt/ Nemuritor şi rece” 

 

 

 

 

 

iubirea 

- forţa geniului de a face sacrificiul suprem pentru 

împlinirea idealului absolut de iubire: “Reia-mi al 

nemuriri nimb/ Şi focul din privire/ Şi pentru toate dă-mi 

în schimb/ O oră de iubire” 

- incompatibilitatea celor două lumi: “Căci eu sunt vie, tu 

eşti mort/ Şi ochiul tău mă-ngheaţă”; “Dar cum ai vrea să 

mă cobor/ Au nu-nţelegi tu oare/ Cum că eu sunt 

nemuritor/ Şi tu eşti muritoare?” 

- iubirea este văzută în dublu sens: ca formă de cunoaştere 

şi ca sentiment uman. Hyperion are iluzia că dragostea este 

mijlocul esenţial al cunoaşterii absolutului. 

 

natura 

- pastelul cosmic: “un cer de stele dedesupt/ Deasupra-i cer 

de stele/ Părea un fulger ne-ntrerupt/ Rătăcitor prin ele” 
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- pastelul terestru: “Căci este sara-n asfinţit/ Şi noaptea o 

să-nceapă/ Răsare luna liniştit/ Şi tremurând din apă.” 

 

timpul 

- timpul mitic, anistoric “illo tempore” 

- timpul filosofic bivalent (timpul individual: “Trecu o zi, 

trecură trei” şi timpul universal: “Şi căi de mii de ani 

treceau/ În tot atâtea clipe”) 

- condiţia efemeră a omului  în relaţia cu timpul şi în 

antiteză cu  eternitatea Universului “Căci toţi se nasc spre a 

muri/ Şi mor spre a se naşte”, “Iar tu, Hyperion, rămâi/ 

Oriunde ai apune” 

 

cosmogonia 

- ideea genezei şi stingerii universului: “Nu e nimic şi totuşi 

e/ O sete care-l soarbe / E un nimic asemene/ Uitării celei 

oarbe.” 

 

 

Motive 

literare 

- motivul visului, motivul oglinzii, serii, cerului, 

luceafărului, motivul lunii, motivul codrului, al teiului, 

motivul zborului intergalactic, motivul stelelor, motivul 

haosului, motivul izolării, nopţii 

- “fortuna labilis” (soarta schimbătoare) “Ei doar au stele 

cu noroc/ Şi prigoniri de soarte/ Noi nu avem nici timp, 

nici loc / Şi nu cunoaştem moarte” 

 

 

 

 

 

Procedee 

artistice / 

stilistice 

Îmbogăţirea 

vocabularului prin 

valorificarea 

resurselor popu-

lare şi arhaice 

- expresii şi construcţii populare (epitetul popular “o prea 

frumoasă fată”, “mâni”, “se împle”, “orişicare sară”) 

- foarte puţine neologisme: demon, himeric, haos, ideal, 

palat, sferă, palid etc. 

 

 

 

 

 

antiteza 

- între planul uman-terestru: “În vremea asta Cătălin/ 

Viclean copil de casă” şi planul universal-cosmic:”Căci 

unde-ajunge nu-i hotar/ Nici ochi spre a cunoaşte”  

- antiteza între tabloul al II-lea şi tabloul al III-lea 

- antiteza înger – demon, realitate – vis, viaţă – moarte 

- între portretul Luceafărului care luceşte “fără de viaţă” şi 

are faţa “albă ca de ceară” şi portretul lui Cătălin care era 

plin de viaţă, “cu obrăjei ca doi bujori” 
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- două lumi antinomice, una trăind în sfera pură, cealaltă 

sub semnul norocului şi al instinctului 

- antiteza între omul de rând şi omul de geniu,  

 

 

 

 

 

Îmbinarea 

genurilor 

literare 

 

 

 

 

liric 

- exprimarea directă a gândurilor şi sentimentelor eului liric 

privind idealul de iubire absolută şi condiţia geniului ca 

simbol al eternităţii „Tu-mi ceri chiar nemurirea mea” 

- lirismul este susţinut de meditaţia filosofică şi 

expresivitatea limbajului (întâmplările şi personajele sunt 

de fapt simboluri lirice, metafore în care se sintetizează idei 

filozofice, atitudini morale, stări de sensibilitate, o viziune 

poetică) 

 

 

epic 

- construcţia gradată a subiectului narativ preluat din 

basmul popular, formula de început “A fost odată ca-n 

poveşti, / A fost ca niciodată”, prezenţa unui narator, 

povestirea la persoana a III-a, existenţa personajelor, 

numărul mare de verbe caracteristic stilului narativ 

 

dramatic 

- secvenţe realizate prin dialog, cu formele specifice de 

adresare, dramatismul sentimentelor, drama omului de 

geniu neînţeles de societate 

 

 

 

 

 

 

 

Coexistenţa 

mai multor 

specii literare 

 

meditaţia 

filozofică 

 

- tabloul al III-lea, numit şi “drumul cunoaşterii”, unde sunt 

precizate profunde idei filozofice: “Din sânul vecinicului 

ieri/ Trăieşte azi ce moare/ Un soare de s-ar stinge-n cer/ 

S-aprinde iarăşi soare” 

 

idilă 

pastorală 

- compune tabloul al II-lea, povestea de dragoste dintre 

Cătălin şi Cătălina care se desfăşoară tocmai ca iubirea 

dintre un flăcău şi o fată de la ţară: “Şi-n treacăt o cuprinse 

lin/ Într-un ungher degrabă/ -Dar ce vrei, mări, Cătălin?/ 

Ia las’ cată-ţi de treabă” 

 

 

pastelul 

- tablouri descriptive de natură terestră şi cosmică: pastelul 

terestru: “Şi împle cu-ale ei scântei/ Cărările din crânguri/ 

Sub şirul lung de mândri tei/ Şedeau doi tineri singuri” şi 
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pastelul cosmic: “Un cer de stele dedesupt/ De-asupra cer 

de stele/ Părea un fulger ne-ntrerupt/ Rătăcitor prin ele” 

 

 

elegia 

 

- tristeţea omului obişnuit pentru neputinţa de a se înălţa 

către idei superioare: “Luceşte cu amor nespus/ Durerea sa-

mi alunge/ Dar se înalţă tot mai sus/ Ca să nu-l pot 

ajunge”, dar şi tristeţea Luceafărului ce se simte neînţeles 

de societate: “Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul vă 

petrece/ Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor şi rece.” 

satira 

 

- ilustrată de sarcasmul eului liric care se revarsă asupra 

superficialităţii societăţii în care trăieşte: “Şi pentru cine 

vrei să mori?/ Întoarce-te, te-ndreaptă/ Spre-acel pământ 

rătăcitor/ Şi vezi ce te aşteaptă.” 

 

6. Asigurarea feed-back-ului:                                                                                      5 minute 

Feed-back-ul are loc permanent pe parcursul conversaţiei din cadrul activităţii şi se 

concretizează prin aprecieri verbale făcute de profesor sau prin solicitarea unor exemple 

formulate de elevi în discuţiile pe marginea textului. 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor aplica un test fulger pe siteul https://kahoot.it/v2/  , un 

mic concurs prin care se verifica cunostintele acumulate 

 

7. Evaluarea activităţii:                                                                                                 1 minut 

 Se dau note elevilor care au răspuns cel mai bine, se fac aprecieri şi observaţii 

privitoare la activitatea elevilor pe parcursul orei. Se vor trage concluziile necesare în 

legătură cu activitatea realizată.  

 

8. Asigurarea retenţiei şi a transferului:                                                                      1 minut 

Se stabileşte sarcina de lucru pentru acasă şi se explică pe scurt. 

Elevii îşi notează tema şi fac aprecieri asupra impactului lecţiei. 

Tema trebuie sa fie trimisa pe site-ul https://new.edmodo.com/classes  in termen de o 

saptamana. 

https://kahoot.it/v2/
https://new.edmodo.com/classes
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Clasa: a IX-a D 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Familia  

Subiectul lecţiei: Stilurile funcţionale ale limbii române 

Tipul lecţiei: de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor 

 

Competenţe generale: - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în 

producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice:    ( din Curriculum naţional ) 

          1.2 Identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate; 

          1.4 Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii 

de comunicare.  

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul secvenţelor didactice, elevii trebuie: 

Oo1 – să încadreze un text stilului funcţional căruia îi aparţine; 

Oo2 – să argumenteze cu exemple încadrarea textului în stilul funcţional respectiv; 

Oo3 – să identifice trăsăturile tuturor stilurilor funcţionale; 

Oo4 – să creeze texte aparţinând unor stiluri funcţionale diferite. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 1. Resurse procedurale: 

     a) Metode şi procedee: conversaţia euristică,  explicaţia, observarea, problematizarea, 

exerciţiul, analiza de text; 

     b) Forme de organizare: activitatea frontală combinată cu activitatea individuală pe 

grupe de elevi; 

2. Resurse umane: capacităţile de învăţare şi analiză ale elevilor de clasa a IX-a, 

cunoştinţele însuşite anterior de către elevi despre stilurile 

funcţionale ale limbii române; 



Colegiul Economic „Ion Ghica” – Brăila 

prof. Daniela Ionescu 

 

 - 2 - 

3. Resurse materiale: internet, site-uri interactive https://www.powtoon.com/html5-

studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB   https://kahoot.it/v2/   

https://new.edmodo.com/classes , fişe cu sarcini de lucru, foi 

flipchart. 

Evaluare: formativă (continuă) 

Durata: 50 minute 

 

Bibliografie: 

1. Costache, Adrian, Ioniţă, Florin, Săvoiu, Adrian, Limba şi literatura română: 

manual pentru clasa a IX-a, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2005; 

2. Dobra, Sofia, Ghid de limba şi literatura română pentru clasele a IX-a – a XII-a şi 

pentru examenul de bacalaureat, Editura Plus, Bucureşti, 2005; 

3. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid 

teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1999.       

 

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

 

1. Moment organizatoric:                                                                                              1 minut 

 Profesorul verifică prezenţa elevilor şi organizează clasa în grupe de câte cinci elevi: 

artiştii, tehnicienii, legiştii, publiciştii şi realiştii. 

 Elevii se pregătesc pentru lecţie.  

 

2. Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior:                                                      10 minute 

 Profesorul verifică calitativ (prin sondaj) tema pe care elevii au avut-o de rezolvat 

pentru acasă (3a, p. 75), făcând observaţii şi aprecieri după caz, antrenând întreaga clasă în 

discutarea exerciţiilor propuse. Profesorul intervine, corectând dacă este cazul şi adăugând 

noi informaţii. 

Profesorul verifică oral cunoştinţele însuşite anterior de către elevi, referitoare la 

stilurile funcţionale ale limbii române. Elevii răspund oral la întrebările adresate de către 

profesor şi vor recapitula succint toate stilurile funcţionale deja studiate: stilul beletristic 

(artistic), stilul ştiinţific, stilul publicistic (jurnalistic), stilul oficial (juridic – administrativ) şi 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB
https://kahoot.it/v2/
https://new.edmodo.com/classes
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stilul colocvial (familiar). Se reactivează, prin conversaţie, noţiunile de bază ale stilurilor 

funcţionale şi se va realiza o schemă la tablă din care să rezulte clasificarea acestora. 

 

3. Captarea şi orientarea atenţiei elevilor pentru activitatea ce urmează:             5 minute 

Profesorul scrie pe tablă un citat aparţinând marelui afacerist american Andy Grove, 

unul dintre fondatorii Intel: „Cât de bine comunicăm este determinat nu de cât de bine 

vorbim, ci de cât de bine suntem înteleşi.” şi propune elevilor să-şi exprime oral opinia în 

legătură cu afirmaţia dată. 

Profesorul spune că stilurile funcţionale reprezintă varietăţi ale limbii române, 

diferenţiate între ele prin funcţia pe care o au ca mijloace de comunicare în diferite domenii 

de activitate. De aceea, este important ca oamenii să cunoască şi să recunoască aceste stiluri 

pentru a şti să le folosească în diverse situaţii de comunicare. 

De asemenea, profesorul prezinta un video ce vizeaza reactualizarea cunostintelor 

insusite anterior despre stilurile functionale  https://www.powtoon.com/html5-

studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB 

 

4. Anunţarea temei lecţiei şi a obiectivelor operaţionale:                                           1 minut                                                                               

Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei, fixează planul de lucru şi comunică obiectivele. 

Elevii ascultă cu atenţie şi scriu în caiete. 

Vom fixa şi sistematiza, în această oră, cunoştinţele acumulate de voi, până acum, 

despre stilurile funcţionale ale limbii române. Va trebui la finalul orei să recunoaşteţi stilul 

funcţional căruia îi aparţine un text dat, să identificaţi trăsăturile tuturor stilurilor şi să 

redactaţi texte aparţinând unor stiluri funcţionale diferite.  

  

5. Dirijarea procesului de învăţare:                                                                          20 minute                                                                  

Profesorul organizează elevii în cinci grupe a câte cinci - şase elevi, fiecare echipă 

conţinând elevi cu performanţe neomogene. Elevii sunt anunţaţi de la început că va câştiga 

echipa ce va oferi răspunsurile cele mai complete şi argumentate, dovedind şi cunoaşterea 

celorlalte stiluri funcţionale. Se stabileşte un reprezentant al fiecărei echipe. Fiecărei grupe i 

se oferă o fişă de lucru distinctă, conţinând un text aparţinând unui alt stil funcţional: 

Grupa TEHNICIENILOR 

,,Bacteriile sunt organisme unicelulare sau coloniale, răspândite pretutindeni în natură: 

în sol, în apă, în aer, în corpul plantelor, animalelor şi al omului. 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB
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O celulă bacteriană este formată din: perete celular, membrană, citoplasmă şi 

substanţă nucleară difuză, numită nucleoid. La exteriorul peretelui celular, unele bacterii pot 

fi înconjurate de o capsulă gelatinoasă.’’ 

                                                                                                                    (,, Regnul Monera’’) 

 Grupa ARTIŞTILOR 

   „E un joc viclean de bătrâni 

 Cu copii ca voi, cu fetiţe ca tine, 

 Joc de slugi şi joc de stăpâni, 

 Joc de păsări, de flori, de câni, 

 Şi fiecare îl joacă bine.” 

(Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns) 

 Grupa LEGIŞTILOR 

,,Art. 25  (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. 

  Art. 28  (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi 

nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.  

       („Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor”) 

 Grupa PUBLICIŞTILOR 

Tragedie feroviară 

,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în 

noaptea de luni spre marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta 

Brisbane-Cairns şi avea la bord 157 de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane. Şapte 

dintre cele nouă vagoane ale garniturii au deraiat într-o zonă în care viteza trenului a fost 

estimată la 151 de km la oră. O anchetă a fost declanşată pentru a se determina cauzele 

accidentului.” 

                                                                       (Ziarul,, Libertatea’’) 

 Grupa REALIŞTILOR 

„Şi zice mama: Sui în car, mă, şi dă-ţi cu deştele prin păr, 

 Ai paie, mergem la fotograf. 

-Nu, că merg şi eu, sare Ionică. Păi dar! Te găsişi. 

 -Ba merg. 

 -Taci, mă, din gură, stai mereu, 

 Că n-o să ne fotografiem toţi, Doamne iartă-ne! 

(Marin Sorescu, Craiova văzută din car) 
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Profesorul oferă timp de lucru 10 minute, toate grupele având de răspuns în scris la 

aceleaşi cerinţe: 

1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 

Elevii din fiecare echipă îşi împart rolurile în realizarea produsului comun, 

formulează întrebări, dau răspunsuri. 

După expirarea timpului de lucru este solicitat pe rând fiecare reprezentant al 

grupelor, pentru a prezenta schematic şi oral trăsăturile stilului funcţional din fişa de lucru 

corespunzătoare. Membrii fiecărei echipe vor exemplifica fiecare trăsătură cu argumente din 

text. În cazul în care niciun membru al echipei nu cunoaşte răspunsul corect, acesta va fi 

oferit de membrii celorlalte echipe, ce vor acumula astfel punctaj mai mare. 

Profesorul intervine discret prin întrebări, oferind el însuşi informaţiile doar în cazul 

în care niciun elev al clasei nu cunoaşte răspunsul. 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB 

 a) Stilul ştiinţific se utilizează în cadrul lucrărilor ce au caracter ştiinţific, ce au drept 

scop: -transmiterea de informaţii clare; 

   -formularea de concepte, de noţiuni. 

 În cadrul stilului ştiinţific se utilizează: 

-un ton neutru, impersonal; 

-termeni specializaţi, proprii fiecărei discipline (în acest caz biologie): ,,unicelulare”, 

,,citoplasmă”, ,,nucleoid” 

-noţiuni şi teorii ştiinţifice exacte; 

-folosirea cuvintelor monosemantice; 

-claritatea exprimării; 

-sensul propriu al cuvântului 

 b) Stilul artistic / beletristic se utilizează în textele literare, având ca scop 

transmiterea unor emoţii estetice, declanşarea unor imagini simbolice. Presupune implicare 

afectivă şi un grad sporit de expresivitate. Utilizează: 

 -figuri de stil (epitetele asociate morţii: ,,joc viclean”, ,,joc de slugi”, ,,joc de stăpâni”, 

,,joc de păsări, de flori, de câni”) 

 -cuvinte polisemantice 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/cS0ZzVJr8jB
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 -cuvinte cu sensuri proprii, dar şi termeni figuraţi 

 -termeni din toate ariile lexicale 

 c) Stilul juridic şi administrativ caracterizează exprimarea din actele oficiale, 

documentele normative: Constituţia, procesele-verbale, cererile oficiale, chitanţele, actele 

întocmite în tribunale. 

-are caracter închis şi obiectiv 

-vocabular specializat, caracterizat prin termeni neologici (mulţi de circulaţie 

internaţională): ,,articol”, ,,alineat” 

-foloseşte clişee, formule stereotipe, sintagme care codifică mesaje a căror receptare 

necesită o iniţiere prealabilă în domeniul juridic sau administrativ 

 d) Stilul publicistic este stilul ziarelor, revistelor, al textelor citite la radio sau 

televiziune. Are ca principal obiectiv accesibilizarea informaţiei. Apare sub formă de articole, 

reportaje, editoriale. 

-utilizarea unor elemente specifice exprimării orale, de stiluri individuale: argotic, de 

jargon, familial 

-neologisme cunoscute de majoritatea populaţiei 

-ornamente stilistice 

 e) Stilul familiar / colocvial poate încălca norma literară; este stilul utilizat în 

exprimarea curentă. 

 Se caracterizează prin: 

-naturaleţe, degajarea exprimării, preferinţa pentru imprecizia informaţiei 

-mijloace lingvistice variate, exprimări regionale, populare (,,sui”, utilizarea perfectului 

simplu ,,te găsişi”), argotice, oscilare între economie şi abundenţă în exprimare 

-încărcătură emoţională mare: folosirea diminutivelor ,,Ionică”, a augmentativelor, a 

superlativelor expresive, a interjecţiilor 

-înclinaţie spre satiră şi umor prin porecle, răstălmăciri, eufemisme, calambur, jocuri de 

cuvinte 

 

 6. Asigurarea feed-back-ului:                                                                                   10 minute 

Feed-back-ul are loc permanent pe parcursul conversaţiei din cadrul activităţii şi se 

concretizează prin aprecieri verbale făcute de profesor sau prin solicitarea unor exemple 

formulate de elevi. 

 Se realizează evaluarea unor priceperi şi deprinderi de muncă individuală, prin 
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antrenarea elevilor întru-un concurs pe site-ul https://kahoot.it/v2/  care stabileste automat 

castigatorul concursului. 

 

7. Evaluarea activităţii:                                                                                                2 minute 

 Se dau note elevilor care au răspuns cel mai bine, se fac aprecieri şi observaţii 

privitoare la activitatea elevilor pe parcursul orei. Se apreciază activitatea fiecărei echipe, dar 

şi contribuţia individuală a fiecărui elev. Se stabileşte echipa câştigătoare în urma 

centralizării răspunsurilor de către profesor. Se vor trage concluziile necesare în legătură cu 

activitatea realizată.  

 

8. Asigurarea retenţiei şi a transferului:                                                                      1 minut 

Se stabileşte sarcina de lucru pentru acasă şi se explică pe scurt. 

Tema pentru acasă: Redactează un text publicistic având ca temă un eveniment 

desfăşurat în liceul tău. 

Elevii îşi notează tema şi fac aprecieri asupra impactului lecţiei. 

Tema trebuie sa fie trimisa pe site-ul https://new.edmodo.com/classes  in termen de 

trei zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/v2/
https://new.edmodo.com/classes
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OGLINDA TABLEI 

 

 

„Cât de bine comunicăm este determinat nu de cât de bine vorbim, ci de cât de bine 

suntem înteleşi.” (Andy Grove) 

 

 

Stilurile funcţionale ale limbii române 

 

1. Stilul ştiinţific: - scop informativ, educativ; 

2. Stilul oficial ( juridic-administrativ ): - scop informativ, educativ şi utilitar; 

3. Stilul publicistic (jurnalistic): - scop informativ şi persuasiv, de influenţare; 

4. Stilul beletristic ( artistic ): - scop estetic, de a emoţiona; 

5. Stilul colocvial (familiar): - scop informativ, educativ, publicitar,  persuasiv, manipulant, 

critic sau de divertisment;  

 

Grupa TEHNICIENILOR 

 

,,Bacteriile sunt organisme unicelulare sau coloniale, răspândite pretutindeni în natură: 

în sol, în apă, în aer, în corpul plantelor, animalelor şi al omului. 

O celulă bacteriană este formată din: perete celular, membrană, citoplasmă şi 

substanţă nucleară difuză, numită nucleoid. La exteriorul peretelui celular, unele bacterii pot 

fi înconjurate de o capsulă gelatinoasă.’’ 

                                                                                                                    (,, Regnul Monera’’) 

Cerinţe: 

 1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 
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 Grupa ARTIŞTILOR 

 

   „E un joc viclean de bătrâni 

 Cu copii ca voi, cu fetiţe ca tine, 

 Joc de slugi şi joc de stăpâni, 

 Joc de păsări, de flori, de câni, 

 Şi fiecare îl joacă bine.” 

(Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns) 

Cerinţe: 

 1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 

 

  

 Grupa LEGIŞTILOR 

 

,,Art. 25  (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. 

  Art. 28  (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi 

nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.  

       („Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor”) 

Cerinţe: 

 1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 
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 Grupa PUBLICIŞTILOR 

 

Tragedie feroviară 

,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în 

noaptea de luni spre marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta 

Brisbane-Cairns şi avea la bord 157 de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane. Şapte 

dintre cele nouă vagoane ale garniturii au deraiat într-o zonă în care viteza trenului a fost 

estimată la 151 de km la oră. O anchetă a fost declanşată pentru a se determina cauzele 

accidentului.” 

                                                                       (Ziarul,, Libertatea’’) 

Cerinţe: 

 1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 

 

 

 Grupa REALIŞTILOR 

 

„Şi zice mama: Sui în car, mă, şi dă-ţi cu deştele prin păr, 

 Ai paie, mergem la fotograf. 

-Nu, că merg şi eu, sare Ionică. Păi dar! Te găsişi. 

 -Ba merg. 

 -Taci, mă, din gură, stai mereu, 

 Că n-o să ne fotografiem toţi, Doamne iartă-ne! 

(Marin Sorescu, Craiova văzută din car) 

Cerinţe: 

 1) Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                         

 2) Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i 

caracteristicile stilistice. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Clasa: a IX-a D 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei: Tipuri de texte.  Textul argumentativ 

Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoștințe 

 

Competenţe generale: - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în 

producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 

 

Competenţe specifice:    ( din Curriculum naţional ) 

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;  

3.1 identificarea structurilor argumentative într-un text dat; 

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 

 

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul secvenţelor didactice, elevii trebuie: 

O1: să identifice conectorii textului argumentativ; 

O2: să explice structurat opinia personală; 

O3: să redacteze un text argumentativ. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 1. Resurse procedurale: 

     a) Metode şi procedee: conversaţia euristică,  explicaţia, observarea, problematizarea, 

exerciţiul, analiza de text; 

     b) Forme de organizare: activitatea frontală combinată cu activitatea individuală pe 

grupe de elevi; 

2. Resurse umane: capacităţile de învăţare şi analiză ale elevilor de clasa a IX-a, 

cunoştinţele însuşite anterior de către elevi despre stilurile 

funcţionale ale limbii române; 
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3. Resurse materiale: internet, site-uri interactive 

https://www.mystorybook.com/books/811308/ 

https://new.edmodo.com/classes , fişe cu sarcini de lucru, 

material video. 

Evaluare: formativă (continuă) 

Durata: 50 minute 

 

Bibliografie: 

1. Sâmihăian, Florentina; Ioniță, Florin, Cârstocea Elena; Columban, Monica; Kudor, 

Dorina; Sfîrlea, Lenuța,  Limba și literatura română pentru clasa a VIII-a. Metoda 

ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC, Editura Art, București, 2011 

2. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro 

3. http://jurnalul.ro/stiri/observator/avantajele-si-dezavantaje-aderarii-romaniei-la-ue-

bilantul-de-cinci-ani-al-ministerului-mediului-599261.html 

 

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

 

 

1. Moment organizatoric (5 minute) 

Se salută elevii, se notează absenții, se pregătesc materialele necesare desfășurării lecției. 

 

2.  Evocare ( 10 minute) 

Se corectează tema și se face o sinteză a lecției anterioare, respectiv Textul informativ 

deoarece subiectul acestei lecții va fi o continuare a temei România și Uniunea Europeană 

despre care am discutat cu o oră înainte.  

 

3. Realizarea sensului (15 minute) 

Elevilor li se solicită să rezolve cerințele din fișa de lucru, conform Anexei 1.  Ei lucrează 

individual efectuarea sarcinii. După rezolvarea cerințelor se citesc și se discută răspunsurile, 

consemnând  în caiete trăsăturile textului argumentativ ( structură, conectori, scop). 

 

https://www.mystorybook.com/books/811308/
https://new.edmodo.com/classes
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro
http://jurnalul.ro/stiri/observator/avantajele-si-dezavantaje-aderarii-romaniei-la-ue-bilantul-de-cinci-ani-al-ministerului-mediului-599261.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/avantajele-si-dezavantaje-aderarii-romaniei-la-ue-bilantul-de-cinci-ani-al-ministerului-mediului-599261.html
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4. Reflecția (15 minute) 

   Se face prin corectarea textelor argumentative scrise de ei acasă conform grilei de 

autoevaluare prezentata pe site-ul https://www.mystorybook.com/books/811308/   Se va apela 

la interevaluare pentru o corectură eficientă și obiectivă. Se  citesc și discută greșelile pe care 

le-au întâlnit în textele colegilor. 

 

Temă: ( 5 minute) 

Pornind de la videoclipul vizionat în care echipa Epic Show creează un material 

amuzant prin care explică de ce nu e bine să citim: se distruge planeta prin tipărirea cărţilor, 

nu ai timp de părerea altora, cartea nu poate fi derulată ca filmul, prietenii îţi pot poevesti 

multe întâmplări, cartea te limitează pentru că e scrisă în alb şi nergru, etc, creați un text 

argumnetativ de 10-15 rânduri în care să vă exprimați opinia cu privire la importanța lecturii 

în educația unui adolescent, valorificând informații din  materialul video suport. 

Tema trebuie sa fie trimisa pe site-ul https://new.edmodo.com/classes  in termen de 

trei zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mystorybook.com/books/811308/
https://new.edmodo.com/classes
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Anexa 1 

 

 
Text argumentativ despre avantajele sau dezavantajele aderării României la  Uniunea 

Europeană 

 

 

Cerință: 

 

Completați casetele cu numere de la 1 la 6, astfel încât, aranjate în ordinea numerelor, 

enunțurile  de mai jos să alcătuiască un text argumentativ. 

 

De aceea, va urma o procedura de recunoastere a calificarii. Daca ceea ce studiaza nu este 

identic cu ceea ce prevede acquis-ul comunitar pentru anumite profesii specifice, persoana 

respectiva fie sustine teste de aptitudini, fie da examene de diferenta. Tendința în Uniunea 

Europeana este de armonizare a programelor de învatamânt universitare si post-universitare. 

 Se știe că Uniunea Europeana este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii 

integrării economice şi întărirea cooperarii între state.  

Pe de altă parte, crearea unui cadru legislativ în concordanță cu cel al Uniunii Europene 

conduce la stabilirea de domenii de aplicare, metodologii si procedee comune tuturor statelor 

membre UE, participarea la luarea deciziilor la nivelul UE, precum si premisa accesului pe 

piata unica europeana in conditii egale de concurenta, in ceea ce priveste mediul, corelat cu 

diminuarea eforturilor administrative. In acest mod, protectia mediului se realizeaza mult mai 

eficient la nivelul Uniunii Europene intrucat problemele de mediu nu respecta frontierele 

nationale. 

Consider că apartenența României la Uniunea Europeană are putea avea efecte pozitive 

asupra evolutiei economiei românesti, asupra societatii în ansamblu, asupra imaginii externe 

a tarii si în ceea ce priveste libera circulatie a persoanelor.  

Pe de o parte, tinerii vor beneficia, ca întreaga populatie, de posibilitatea exercitarii unei 

profesii într-unul dintre statele membre. Accesul pe piata europeana va reprezenta pentru 

tineri accesul la o piata a muncii mult mai vasta, unde sansele de a gasi un loc de munca vor 

creste, ca si numarul de profesii în general, întrucât vor aparea noi tipuri de meserii. Conform 

acquis-ului comunitar*, o persoana care este calificata sa practice o profesie în tara sa, va 

putea, de asemenea, sa practice acea profesie si în alt stat membru al UE, în aceleasi conditii 

cu cetatenii statului respective. 

Așadar, accesul la fondurile structurale comunitare, ca stat membru, va da posibilitatea 

României sa asigure o dezvoltare echilibrata a regiunilor, precum si o dezvoltare rurala 

sustinuta, sa modernizeze infrastructura de transporturi si de mediu, sa creeze noi oportunitati 

de ocupare a fortei de munca, mai ales în mediul rural, sa promoveze politici sociale care sa 

duca la standarde de viata de o calitate. 

 

*Acquis comunitar = ansamblu de măsuri convenite între Uniunea Europeană și fiecare țară 

candidată la aderare, care are ca scop stabilirea unei consultanțe speciale pentru ca acestea să 

adopte, cu costuri minime, corpusul de reguli și legi după care se administrează Uniunea 

Europeană 

 



Colegiul Economic „Ion Ghica” – Brăila 

prof. Daniela Ionescu 
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Anexa 2 

https://www.mystorybook.com/books/811308/ 

 

Parametrii fișei de evaluare a textului argumentativ 

1. Conținutul argumentării  Formularea tezei/ipotezei precizată în sarcina 

de lucru 

 Enuțarea  argumentelor pro/contra în 

conformitate cu ideile enunțate în  ipoteză 

 Dezvoltarea clară a fiecărui argument 

  Valorificarea informației din textul suport 

2. Structura discursului  de tip 

argumentativ 

 

 Structurarea ideilor în paragrafe corespunzătoare 

 Utilizarea verbelor de opinie, a cuvintelor cu rol 

de conectori( cauzali, conclusivi, consecutivi). 

3. Redactare  Utilizarea corectă a elementelor de 

gramatică, de vocabular, a ortografiei și a 

punctuației 

 Așezare în pagină 

 

 Lizibilitate 

 

 

 

 

https://www.mystorybook.com/books/811308/


 

 

Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Braila 

Disciplina de studiu:   STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Profesor:  Lilof Anca Violeta                                     

Clasa a IX-a  

Domeniul: Turism 

 

                                                                                                            

 

Plan de lecție 

 

 

 

Data:  

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 5:  

Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică  

Conţinutul învăţării: COMPARTIMENTE ALE UNITĂŢILOR DE CAZARE  

 Compartimentul servicii suplimentare 

 Compartimente funcţionale 

Tipul lectiei: mixtă 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 5.1.7. Prezentarea compartimentelor existente în unităţile de hotelărie; 

Abilităţi: 5.2.6. Participarea la organizarea activităţilor specifice unităţilor de alimentaţie 

şi unităţilor de cazare; 

Atitudini: 5.3.3. Implicarea activă în organizarea activităţilor specifice unităţilor de 

primire turistică, pe baza informaţiilor selectate; 

Competente derivate: 

CD1- Identifică compartimente operaţionale şi funcţionale ale unităţilor de cazare 

CD2- Prezintă sectoare de activitate din compartimentele unităţilor hoteliere 

CD3- Enumeră categorii de personal din compartimentele unităţilor de cazare 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: fişa de lucru, prezentare power-point, fişa de evaluare. 

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, brainstorming, jocul didactic, observaţia 

dirijată şi independentă, exerciţiul, ştiu/vreau şă ştiu/am învăţat, rebus, verificarea. 

Resurse materiale : videoproiector, foi de flipchart, markere, coli de hârtie, stikere, 

prezentare POWTOON.COM  

http://bit.ly/2S2h0YW 

Locul de desfăşurare : sala de clasa 

Moduri de activitate cu elevii: frontal, individual, pe grupe 

Bibliografie: 

Turism şi alimentaţie, manual pentru cl a X-a, Ştefania Mihai, Valentina Capota,Editura 

CD Press, Bucuresti, 2011 

Didactica ştiintelor economice, Vasile Burja, Editura Irecson, Bucuresti, 2003

http://bit.ly/2S2h0YW


 

 

Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

N

r 

c

r

t

  

 

ETAPELE LECȚIEI 

C
o

m
p

et
en

te
  

 

 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZAR

E 

A 

ACTIVITĂȚI

I 

 

EVALUARE 

 

TIM

P 

1 Momentul 

organizatoric 

 Profesorul adresează 

formula de salut elevilor, 

face prezența, verifică ținuta 

și curățenia clasei, 

organizează clasa şi 

distribuie materialul 

didactic. 

Captează atenţia elevilor 

prin exerciţii de dezgheţ: 

solicită elevii să spună cât 

mai multe cuvinte care se 

termină cu „-ion”  într-un 

timp determinat. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie, formând echipele de 

lucru. 

Răspund provocării de a spune 

cât mai multe cuvinte care au 

la final literele „-ion”. 

 

Conversația 

Exerciţii de 

dezgheţ 

flipchart Frontal  3’ 

2 Verificarea 

cunoştintelor 

predate anterior 

 Profesorul verifică 

cunoṣtinṭele acumulate 

anterior pe baza unui 

concurs de întrebări între 

grupele de elevi. Se atrage 

atenţia asupra faptului că 

răspunsurile sunt date 

individual, răspunsul corect 

sau incorect fiind acordat 

sau retras la nivelul echipei. 

Ţine evidenţa răspunsurilor 

pe foaia de flipchart. 

Apreciază elevii care s-au 

remarcat, lăudând echipele 

Elevii formulează, într-un timp 

determinat, o serie de 

întrebări din lecţiile anterioare 

pe care le adresează celorlalte 

grupe, în baza răspunsurilor 

fiind notaţi la sfârşitul 

activităţii. 

Jocul porneşte de la grupa care 

a formulat cele mai multe 

întrebări în timpul stabilit. 

Fiecare grupă stabileşte cine 

răspunde la întrebarea adresată. 

Este punctată grupa care oferă 

răspunsul corect şi complet. În 

Explicaţia 

Expunerea 

Conversația 

Jocul 

didactic 

„ŞTIU/ 

VREAU SĂ 

ŞTIU/ AM 

ÎNVĂŢAT” 

Tabla 

Flipchart  

Stckere  

Frontal  

Individual  

Pe grupe 

Aprecieri  

verbale 

12’ 



 

 

care au oferit cele mai multe 

răspunsuri corecte. 

Prezintă fişa „ŞTIU/ VREAU 

SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT” şi 

solicită completarea primei 

rubrici. 

Recompensează grupa 

câştigătoare cu materiale 

publicitare ce fac obiectul 

temei pentru acasă” 

cazul în care nu se cunoaşte, 

răspunsul trebuie să fie oferit 

de grupa care a adresat 

întrebarea, aceasta fiind 

punctată sau depunctată, după 

caz. 

Elevii răspund la întrebările ce 

cuprind cunoştinţe din lecţia 

anterioară. 

Completează rubrica ŞTIU în 

fişa „ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM 

ÎNVĂŢAT” 

3 Pregătirea elevilor 

pentru receptarea 

noilor cunoṣtinṭe 

 Profesorul realizează 

legătura cu lecţia nouă prin 

intermediul discuţiei asupra 

cunoştinţelor acumulate 

până în prezent. 

Elevii urmăresc cu atenţie 

explicaţiile în legătură cu lecţia 

nouă. 

Conversaţie  

 

 Frontal 

 

 1’ 

4 Precizarea titlului 

lecṭiei noi ṣi a 

obiectivelor 

CD1 

CD2 

CD3 

Profesorul anunță titlul 

lecției şi îl notează la tablă: 

„COMPARTIMENTE ALE 

UNITĂŢILOR DE CAZARE 

- compartimentul servicii 

suplimentare,compartimente 

funcţionale”, și prezintă 

elevilor obiectivele 

urmărite.  

Elevii notează în caiete data și 

titlul lecției și ascultă cu atenție 

obiectivele propuse de către 

profesor pentru a fi îndeplinite 

până la finalul orei de curs. 

Explicația 

Conversația 

Observația  

Tabla 

 

 

Frontal  2’ 

5 Comunicarea/ 

însuṣirea noilor 

cunoṣtinṭe  

CD1 

CD2 

CD3 

Profesorul solicită un 

brainstorming în cadrul 

grupei cu scopul formulării 

unor întrebări ce vizează noi 

informaţii în legătură cu 

subiectul discutat, invită 

elevii să urmărească 

prezentarea:  

https://www.powtoon.com/o

Elevii formulează idei de 

învăţare în legătură cu tema 

dată, le notează în rubrica 

”VREAU SĂ ŞTIU”şi urmăresc 

cu atenṭie prezentarea realizată 

de  profesor.  

Răspund la întrebări şi scriu în 

caiete lecţia nouă. 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Brainstormi

ng 

Observaṭia 

dirijată 

 

 

 

Prezentare 
POWTOON 
Tabla  

Foaie 

flipchart 

„ŞTIU/ 

VREAU SĂ 

ŞTIU/ AM 

ÎNVĂŢAT” 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri  

Verbale 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.powtoon.com/online-presentation/dz0oHbXnXhU/?mode=movie#/


 

 

nline-

presentation/dz0oHbXnXhU

/?mode=movie#/ 

şi să noteze conţinuturile în 

caiete. 

Realizează schema lecţiei  la 

tablă. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor cunoṣtinṭe 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CD5 

În baza noilor informaţii, 

profesorul completează  

ultima rubrică din fişa 

„ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM 

ÎNVĂŢAT” vizând 

răspunsurile corecte 

furnizate de elevi. 

Completează noţiunile cu 

noi înformaţii în situaţia în 

care au rămas întrebări fără 

răspunsuri. 

Elevii completează ultima 

rubrică a fişei „ŞTIU/ VREAU 

SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT”, fiind 

numiţi elevii vizaţi pentru 

ascultare. Pe rând, acestea sunt 

notate la tablă şi în ultima 

rubrică a fişei de lucru.  

 

Explicația 

Exercitiul  

Verificarea 

 

Fişă de 

lucru 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri  

Verbale 

 

7’ 

7 Evaluarea 

performanței si 

incheierea 

activitatii 

CD1 

CD2

CD3 

Profesorul distribuie fişe de 

evaluare fiecărui elev 

(anexa). Solicită 

completarea rubricilor 

rebusului. Realizează 

aprecieri generale și 

individuale privind 

implicarea elevilor în 

predarea noilor cunoștințe. 

Se notează elevii vizaţi 

pentru notare şi cei care au 

participat activ la oră. 

Prezintă tema pentru acasă. 

„Realizaţi un miniproiect de 

grup în care să prezentaţi 

compartimentele unei unităţi  

de cazare din judeţul Brăila” 

Elevii rezolvă rebusul din fişa 

de evaluare.  

Elevii ascultă aprecierile făcute 

de profesor. 

Notează tema pentru acasă 

 

 

Explicația 

Conversatia 

Verificarea 

 Frontal 

Individual 

Notare  5’ 

https://www.powtoon.com/online-presentation/dz0oHbXnXhU/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dz0oHbXnXhU/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dz0oHbXnXhU/?mode=movie#/


 

 
         Disciplina de studiu:   STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Clasa a IX-a E 

Tema lecţiei: COMPARTIMENTE ALE UNITĂŢILOR DE CAZARE                        

 

 

Cerinţa de lucru: 

Formulaţi cât mai multe întrebări din lecţia anterioară încadrându-vă în timpul anunţat. 
 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

Disciplina de studiu:   STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Clasa a IX-a E 

Tema lecţiei: COMPARTIMENTE ALE UNITĂŢILOR DE CAZARE                        

 

 

ŞTIU 

Ce  credem ca ştim? 
VREAU SA ŞTIU 

Ce vrem sa ştim? 
AM  ÎNVĂŢAT 

Ce  am  învăţat? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Disciplina de studiu:   STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Clasa a IX-a E 

Tema lecţiei: COMPARTIMENTE ALE UNITĂŢILOR DE CAZARE                        

 

Fişă de evaluare 
 

Descoperiţi cuvântul de pe verticala A-B, oferind răspunsuri corecte la definiţiile următoare: 

 

            A               

                            

        1                   

  2                         

        
 4 

3                   

    
 

                    

5                           

                            

6                           

      7                     

        
 9 

8                   

    
 

                    

10                           

                            

            B               

 

 

A-B= ? 

 

1. categorie de magazine întâlnite în marile hoteluri 

2. o serie de servicii ce asigură petrecerea timpului liber 

3. serviciu de relaxare în cadrul hotelului 

4. compartiment responsabil cu recrutarea, selecţia, perfecţionarea personalului 

5. secretarele, translatorii asigură servicii oamenilor de ……………….. 

6. compartiment ce oferă pază şi protecţie clienţilor unităţii hoteliere 

7. compartiment responsabil cu aprovizionarea şi gestiunea stocurilor 

8. instalatorii, tâmplarii, electricienii formează personalul acestui compartiment 

9. funcţie de conducere 

10. în cadrul acestui compartiment sunt realizate acţiunile de promovare 

 

 

 

Timp de lucru: 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Disciplina de studiu:   STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Clasa a IX-a E 

Tema lecţiei: COMPARTIMENTE ALE UNITĂŢILOR DE CAZARE                        

 

Barem de corectare şi notare 

 

 

            A               

            C               

        1  B O U T I Q U E   

  2  A G R E M E N T         

        
 4 

3  S P A             

    
 

U M A N  E           

5  A F A C E R I             

            T               

6  S E C U R I T A T E       

      7  C O M E R C I A L   

        8  T E H N I C       

    
 

 9 M A N A G E R       

10  M A R K E T I N G         

            E               

            B               
 

 

 

Timp de lucru: 5 minute 

Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect, rezolvarea în totalitate a exerciţiului însumând 10 puncte 

Răspunsul eronat sau lipsa acestuia nu este punctată. 

 

 



Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Braila 

Disciplina de studiu: CALITATEA IN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Profesor:  Lilof Anca Violeta                                     

Clasa a IX-a  

Domeniul: Turism 

 

                                                                                                            

Plan de lecție 

 

 

Data:  

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale:  

URÎ 4. Asigurarea calității în turism și alimentație 

Conţinutul învăţării: 

Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor 

Lecția: Etichetarea produselor alimentare 

Tipul lectiei: formare de priceperi și deprinderi 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe: 4.1.6. Prezentarea elementelor de marcare şi etichetare a produselor 

Abilităţi: 4.2.7.Verificarea marcării, etichetării şi ambalării mărfurilor; 

Atitudini: 4.3.6.Implicarea activă şi responsabilă în verificarea marcării, etichetării şi 

ambalării produselor; 

Competențe derivate: 

CD1- Analizează și identifică elemente de marcare și etichetare a produselor 

CD2- Prezintă elementele obligatorii de pe etichetă, utilizând termeni specifici 

CD3- Crează eticheta unui produs alimentar  

Strategii didactice 

Mijloace didactice: tablă, cretă, portofoliul elevului, caiete, fișă de lucru, grilă de 

interevaluare 

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, exercițiul, brainstorming, turul galeriei, 

observaţia dirijată şi independentă, verificarea, autoevaluarea. 

Resurse materiale : ambalajele unor produse alimentare, computere,  program 

canva.com, post-it-uri 

Locul de desfăşurare : laborator informatică 

Moduri de activitate cu elevii: frontal, individual, pe grupe 

Bibliografie: 

Turism şi alimentaţie, manual pentru cl a X-a, Ştefania Mihai, Valentina Capota,Editura 

CD Press, Bucuresti, 2011 

Calitatea în turism și alimentație, domeniul turism și alimentație, cl a X-a, Constanța 

Brumar, Editura CD Press, Bucuresti, 2018 

Didactica ştiintelor economice, Vasile Burja, Editura Irecson, Bucuresti, 2003 

 

 

 



Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

N

r

. 

c

r

t

. 

 

ETAPELE LECȚIEI 

 

Com 

peten

te 

 

deri 

vate 

 

ACTIVITATEA  PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

A ACTIVI 

TĂȚII 

 

EVAL

UARE 

 

T 

I 

M

P 

1 Momentul 

organizatoric 

 Profesorul organizeaza clasa de 

elevi, pregătește materialul 

didactic şi captează atenţia 

elevilor solicitându-i pe elevi 

să răspundă la întrebarea: „Ce 

aţi face dacă aţi avea de irosit 

50 de minute?”. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie şi răspund 

provocării.  

 

Conversaţia   Frontal   2` 

2 Prezentarea temei de 

lucru 

CD1 

CD2 

CD3 

 

Profesorul prezinta tema: 

”Etichetarea produselor 

alimentare ” şi informează 

elevii cu privire la obiectivele  

urmarite.  

Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului cu 

privire la tema de lucru şi 

la obiectivele lecţiei. 

Notează în caiete. 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 Frontal   1` 

3 Reactualizarea 

cunoştintelor predate 

anterior 

 

CD1 

CD2 

 

Profesorul realizează 

reactualizarea cunoştinţelor 

asimilate în ora anterioară prin 

analizarea unor etichete, 

împreună cu elevii. 

Notează pe tablă noţiunile 

recapitulate. 

Elevii sunt atenţi şi 

răspund la întrebările ce 

cuprind cunoştinţe din 

lecţiile anterioare în scopul 

utilizării lor în lecţia 

curentă. 

Conversaţia  

Observatia 

Exercițiul 

 

Tablă 

Cretă  

Caiete 

Etichete/ 

Ambalajele 

unor produse 

alimentare 

Individu

al  

Apre

cieri 

ver 

bale 

10

’ 

4 Rezolvarea temei de 

lucru 

 

CD1 

CD2 

CD3 

 

Profesorul  explică elevilor 

modul în care urmează a se 

desfăşura activitatea: 

- echipele de lucru formate din 

câte trei elevi vor accesa 

internetul, respectiv, programul  

canva.com  
-  unul dintre elevi va crea un 

cont sau se va loga direct cu 

contul de google sau facebook 

- cu ajutorul elementelor 

În cadrul echipei, liderul-

managerul firmei 

desemnează secretarul şi  

organizatorul de timp. 

Urmăresc indicațiile 

profesorului și accesează 

internetul și programul 

canva.com, logându-se.  

Organizatorul de timp 

urmăreşte permanent 

încadrarea în limita 

Exercitiul  

Brainstorming 

 

 

 

Portofoliul 

elevului 

Caiete 

Fișă de lucru 

Computer 

Program 

canva.com   

Pe grupe Apre

cieri 

ver 

bale 

20

’ 



existente în programul 

canva.com, elevii vor crea o 

etichetă a unui produs 

alimentar, respectând 

informațiile obligatorii 

reglementate prin lege. 

Solicită elevilor salvarea 

materialului realizat în 

computer și pe adresa 

personală de email. 

Urmareste si intervine in 

activitatea grupelor de elevi. 

Urmăreşte îndeaproape 

respectarea timpului acordat. 

permisă. 

5 Feed-back-ul 

activitatii 

CD1 

CD2 

CD3 

 

Solicită grupelor de elevi sa 

expună lucrările pe desktopul 

computerului, fiecare echipă 

realizând un tur al galeriei în 

scopul analizării lucrărilor 

celorlalte echipe. 

 

 

Elevii expun lucrarea pe 

desktopul computerului, 

fiecare grupă desemnându-

și doi reprezentanți pentru 

realizarea turului galeriei 

în scopul analizării şi 

evaluării lucrărilor, 

conform grilei. 

Completează grila de 

interevaluare. Vor face 

sugestii sau vor aduce 

completări, acolo unde 

este cazul. 

Explicatia  

Conversatia  

Turul galeriei 

 

Lucrările 

realizate  

Grila de 

interevaluare 

Post-it-uri 

 Pe grupe Apre

cieri 

ver 

bale 

1 

0’ 

6 Fixarea şi evaluarea  

cunoştinţelor 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

Solicită rezultate ale 

evaluărilor celorlalte grupe.  

Intervine în prezentări în 

scopul corectării sau 

completării anumitor 

cunoştinţe. 

Coordonează activitatea 

grupelor de elevi. 

După turul galeriei, 

grupurile îşi reexaminează 

propriile produse prin  

comparaţie cu celelalte, iși 

notează comentariile 

făcute pentru lucrarea lor , 

corectează eventualele 

greşeli sau completează 

lucrările în functie de 

sugestii sau corecturi. 

Elevii realizează fixarea şi 

Autoevaluare Lucrările 

realizate 

 

Grila de 

interevaluare 

Pe grupe  Apre

cieri 

ver 

bale 

5` 



evaluarea cunoştinţelor în 

baza comentariilor sau 

completărilor aduse de 

celelalte grupe în scopul 

perfecţionării produselor.  

7 Tema pentru acasă 

/explicaţii pentru 

continuarea 

activităţii 

 Se fac aprecieri în legătură cu  

modul de lucru al fiecărei 

grupe in parte şi al elevilor 

vizaţi pentru notă. 

Noteaza elevii vizaţi şi pe cei 

care s-au remarcat 

Se anunță și se explică tema 

pentru acasă: „Realizați, în 

aceleași echipe de lucru, o 

investigație ce vizează produse 

alimentare neconforme.” 

Elevii urmăresc 

observațiile făcute de către 

cadrul didactic în ceea ce 

privește desfășurarea 

lecției, notează tema în 

caiete și ascultă 

explicațiile profesorului. 

Evaluare   Frontal 

Individu

al 

Apre

cieri 

verb

ale  

Nota

rea 

2` 



Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale:  URÎ 4. Asigurarea calității în turism și 

alimentație 

Conţinutul învăţării: Etichetarea produselor alimentare 
Componența și numărul echipei ………………………………………………………………….. 

Clasa a IX-a  

 

 

 

Fișă de lucru 

 
 

1. Accesați de pe computerul pe care lucrați programul canva.com 

2. Logați-vă cu contul de google, facebook sau creați un cont în acest program . Notați user-ul și 

parola contului:................................................................................................................................. 

3. Utilizând elementele existente sau creând propriul design, realizați eticheta unui produs 

alimentar, ținând cont de noțiunile învățate. 

4. Salvați lucrarea în computer și pe una dintre adresele de e-mail personale. 

5. Analizați lucrările colegilor într-un tur al galeriei. Notați în grila de interevaluare și pe post-it-

uri eventualele sugestii. Lipiți aceste post-it-uri lângă computerul pe care se află lucrarea. Nu 

staționați mai mult de 1 minut la fiecare dintre lucrări. 

6. Îmbunătățiți lucrarea voastră conform sugestiilor. Nu uitați să o salvați!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale:   

URÎ 4. Asigurarea calității în turism și alimentație 

Conţinutul învăţării: Etichetarea produselor alimentare 
Componența și numărul echipei ……………………………………………………………….. 

Clasa a IX-a  

 

 

FIŞĂ DE INTEREVALUARE 

 
Analizați rând pe rând, lucrările colegilor și acordați câte un punct pentru fiecare element 

identificat, conform grilei:  

 
Elemente obligatorii Punctaj acordat grupelor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Denumirea produsului           

Lista ingredientelor            

Cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de 

ingrediente; 

          

Substantele are provoaca alergii sau intoleranta 

(arahide, lapte, mustar, peste, cereale ce contin 

gluten etc.); 

          

Cantitatea neta de produs alimentar;           

Data durabilitatii minimale sau data-limita de 

consum; 

          

Conditiile speciale de pastrare si/sau conditiile de 

utilizare; 

          

Numele sau denumirea comerciala si adresa 

operatorului sau a importatorului; 

          

Țara de origine sau locul de provenienta pentru 

anumite tipuri de carne, pentru lapte sau in cazurile 

in care omiterea acestui tip de informatii ar putea 

induce cumparatorul in eroare; 

          

Instructiuni de utilizare, in cazul in care omiterea 

lor ar îngreuna utilizarea corecta a produsului 

alimentar; 

          

Pentru bauturile care contin mai mult de 1,2 % de 

alcool in volum, concentratia alcoolica dobandita; 

          

Declaratie nutritionala.           

TOTAL           

 

 

 

 

*Timp de lucru: 10 minute 

  Se acordă 1 punct pentru fiecare element   



Unitatea  de invatamant: Colegiul Economic “Ion Ghica “Brăila 

Disciplina de studiu:  PATRIMONIUL TURISTIC 

Profesor:  Lilof Anca Violeta                                     

Clasa a X-a F 

Domeniul: Turism                                                                                                                                                 

Plan de lecție 

 

 

 

Data:  

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 7:  

Valorificarea patrimoniului turistic 

Conţinutul învăţării: Patrimoniul turistic antropic 

Lecția: Potențialul cultural - istoric: Vestigii arheologice 

Tipul lectiei: de însușire a unor noi cunoștințe 

Rezultate ale învățării:  

Cunoştinţe:  

7.1.5. Cunoașterea structurii patrimoniului turistic antropic 

7.1.6. Caracterizarea elementelor componente ale patrimoniului turistic antropic 

Abilităţi:  

7.2.6 Identificarea elementelor structurale ale patrimoniului turistic antropic  

7.2.8. Selectarea elementelor de patrimoniu turistic antropic dintr-o enumerare 

Atitudini:  

7.3.5. Asumarea responsabilității în selectarea elementelor componente ale patrimoniului 

turistic antropic 

Competente derivate: 

CD1- Prezintă structura patrimoniului turistic antropic 

CD2- Caracterizează elemente componente ale patrimoniului turistic antropic 

CD3- Identifică elementelor structurale ale patrimoniului turistic antropic  

CD4- Asociază diferite elemente de patrimoniu cu categoria din care fac parte 

Strategii didactice 

Mijloace didactice: tablă, cretă, fişa de documentare, quiz (kahoot.com) 

http://bit.ly/34qAJ7t  

Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, expunerea, mozaic, observaţia dirijată şi 

independentă, verificarea. 

Resurse materiale : foi de flipchart, markere, coli de hârtie, stikere, 

computere/telefoane. 

Locul de desfăşurare : sala de clasa 

Moduri de activitate cu elevii: frontal, individual, pe grupe 

Bibliografie: 

Patrimoniul turistic, manual pentru clasa a X-a, Sanda Vișinescu, CD Press, Bucuresti, 

2017 

Turism şi alimentaţie, manual pentru cl a IX-a, Ştefania Mihai, Valentina Capota,Editura 

CD Press, Bucuresti, 2011 

Didactica ştiintelor economice, Vasile Burja, Editura Irecson, Bucuresti, 2003

http://bit.ly/34qAJ7t


Scenariul  desfășurării  activității  didactice 

N

r

. 

c

r

t

. 

 

ETAPELE LECȚIEI 

 

COM 

PETEN 

TE 

 

DERI 

VATE 

 

ACTIVITATEA  PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 
FORME 

DE 

ORGANI 

ZARE 

A ACTIVI 

TĂȚII 

 

EVALUARE 

 

T 

I 

M

P 

1 Momentul 

organizatoric  

 Profesorul organizează clasa de 

elevi, pregătește materialul 

didactic şi captează atenţia 

elevilor prin exerciţii de 

dezgheţ:  Se face printr-un 

exerciţiu de încălzire. Elevii 

vor primi câte o coală de hârtie 

A4. Vor primi instrucţiuni, fără 

să comunice între ei sau sa 

pună întrebări: 

-“Indoiţi coala de hârtie în 

două”; 

-“Rupeţi colţul din dreapta 

sus”; 

-“Îndoiţi, din nou, coala de 

hârtie”; 

-”Acum, rupeţi colţul din 

stânga”; 

-“Îndoiţi încă o dată foaia”; 

-“Rupeţi colţul din dreapta 

jos”. 

Fiecare elev se pregăteşte 

pentru lecţie, respectă 

instrucţiunile şi, la final, 

îşi va desface coala şi o va 

arăta întregului grup. 

Discuţiile care vor urma se 

vor baza pe ideea că, deşi 

toţi au auzit aceleaşi 

instrucţiuni, fiecare le-a 

pus în aplicare în alt mod, 

obţinând rezultate diferite. 

Conversaţia  Flipchart  Frontal   3’ 

2 Pregătirea elevilor 

pentru receptarea 

noilor cunoştinţe 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Profesorul specifică faptul că 

se începe o nouă unitate de 

învăţare: PATRIMONIUL 

TURISTIC ANTROPIC – Lecția: 

Potențialul cultural istoric- 

Elevii sunt atenţi la 

precizările profesorului şi 

notează în caiete titlul 

lecţiei. 

Explicaţie 

 

Tablă, cretă Frontal  2’ 



Vestigii arheologice  şi prezintă 

obiectivele lecţiei. Notează pe 

tablă. 

3 Comunicarea 

noilor cunoştinţe 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Profesorul  explică elevilor 

modul în care urmează a se 

desfăşura activitatea şi faptul 

că, în timpul orei de curs, vor 

avea atât rol de elev cât şi de 

profesor. Precizează faptul că 

în formula în care se află, ei 

formează echipa de învăţare. 

Îi invită pe aceştia să formeze 

echipele de experţi. 

 Prezintă fişele de 

documentare: 

1. Elementele componente 

ale patrimoniului 

turistic antropic 

2. Structura potențialului 

cultural-istoric 

3. Vestigiile antichității în 

lume 

4. Vestigiile antichității pe 

teritoriul României 

5. Vestigii medievale: 

cetăți feudale 

6. Vestigii medievale: 

fortificații 

 în baza cărora echipele de 

experţi se pregătesc pentru a 

„preda” conţinuturile în 

grupele de învăţare. 

La expirarea timpului de 

Elevii urmaresc cu atenṭie 

explicaţiile profesorului şi 

se grupează corespunzător 

cerinţelor. 

Grupele de experţi  citesc 

cu atenţie fişele de 

documentare ce conţin 

subteme de asimilat,  

studiază materialul, 

discută şi stabilesc 

strategia de transmitere a 

noţiunilor către colegii din 

grupele de învăţare.  

Ei pot sublinia aspectele 

importante din fişă sau pot 

adăuga elemente care să 

faciliteze procesul de 

învăţare şi de transmitere a 

informaţiilor. 

La semnalul profesorului, 

elevii se întorc în grupele 

de învăţare în cadrul 

cărora vor expune, pe 

rând, cunoştinţele nou 

asimilate. Fiecare expert 

prezintă şi notează pe foaia 

de flipchart ideile 

principale. 

Explicaţia 

Expunerea 

Observatia   

Mozaic 

 

Fişa de 

documentare 

Foi flipchart 

Markere 

 

Pe 

grupe 

Aprecieri 

verbale 

25 



 

studiu, solicită experţii să 

formeze grupele de învăţare şi 

să prezinte, pe rând, toate 

noţiunile învăţate. 

Urmăreşte activitatea grupelor 

şi intervine atunci când este 

cazul. 

5 Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Profesorul notează la tablă 

principalele noţiuni, realizând 

astfel schema lecţiei. 

Realizează fixarea şi 

sistematizarea cunoştinţelor 

printr-un QUIZ adresat 

elevilor.  Transmite codul de 

logare la quiz și adresează rând 

pe rând, întrebările. Realizează 

clasamentul. 

Elevii notează în caiete 

schema lecţiei și se 

conectează la quiz prin 

codul emis de profesor. 

Răspund la întrebările din 

quiz și se felicită pentru 

scorurile obținute.  

Conversaţie 
Verificare 

  

QUIZ- 

kahoot.it 

http://bit.ly/3

4qAJ7t 

  

  

Frontal 

Indivi 

dual 

Formativă 

 

 

Observare 

sistematic

ă 
 

1

0 

6 Feed-back-ul 

activităţii 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

Cadrul didactic face referiri la 

modul de lucru al fiecărei 

grupe in parte. 

Noteaza elevii realizand o 

medie intre punctajul obținut  

si activitatea de la ora. 

Se anunță și se explică tema 

pentru acasă: „Cu ajutorul 

internetului, aflați mai multe 

informații despre vestigii 

arheologice mai puțin 

cunoscute.” 

Elevii urmăresc 

observatiile facute de catre 

cadrul didactic in ceea ce 

priveste desfasurarea 

lectiei, notează tema în 

caiete și ascultă 

explicațiile profesorului. 

Lipesc stickerele în funcţie 

de culoarea asociată 

cunoştinţelor pe care 

consideră că le-au 

acumulat. 

Conversatia  

 

Post-it-uri 

Foi flipchart 

Frontal 

Indivi 

dual 

Aprecieri 

verbale 

 

Notarea  

5 

http://bit.ly/34qAJ7t
http://bit.ly/34qAJ7t


                                            PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bordeeanu Marioara 
Unitatea de invatamant: Colegiul Economic  „Ion Ghica”  - Braila
Clasa a X a
Obiectul : Limba şi literatura română
Subiectul : „Plumb” de George Bacovia
Tipul lecţiei : Mixtă
Nivelul iniţial: elevii sunt familiarizaţi cu noţiunea de simbolism, cunosc
asociaţii  între     literatura  română  şi  literatura  universală,  în  special
literatura franceză, cunosc teme şi motive simboliste.
Elevii reuşesc să diferenţieze tehnicile de analiză a poeziei de cele de 
analiză a prozei. 
Scopul iniţial:
- informativ- întregirea de către elevi a semnificaţiei poeziei;
- însuşirea unor modalităţi de abordare a textului poetic;
- îmbogăţirea vocabularului elevilor;
- formativ: - consolidarea deprinderilor de a lucra cu fişe de lectură, de 
citate.
Competenţe specifice:
Cognitive:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea prilejul: 
- de a cunoaşte universul creaţiei bacoviene;
- de a intui structura poetului;
- de a cunoaşte structura şi compoziţia poeziei „Plumb”; 
- de a ilustra grafic compoziţia poemului;
- de a preciza metafora fonetică a versurilor;
- de a explicita metafora-simbol din poezie;
Afective:
- de a manifesta dorinţa de a citi şi recita poezii;
- de a integra informaţiile într-un sistem propriu de valori;
Resurse educaţionale:
Elevii vor fi îndrumaţi pentru:
- cunoaşterea şi aprecierea operelor scriitorilor simbolişti;
- ilustrarea ideilor poetice;
- reţinerea şi explicarea procedeelor compoziţionale şi artistice folosite. 
Resurse psihologice:
Clasă omogenă:
Elevii au deprinderea de a lucra cu textul literar; 
Se va urmări ca elevii să lucreze permanent sub îndrumare;
Forme de organizare:
 forme dirijate
Principii didactice:
- principiul participării active şi conştiente în procesul de învăţare;
- principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi deprinderilor;



- principiul accesibilităţii;
- principiul conexiunii inverse. 
Strategii didactice:
a)Metode şi procedee:
- problematizarea;
- conversaţia euristica;
- interpretarea;
- demonstraţia;
- comparaţia;
- analiza literară. 
_HARTA MINTII
b)Mijloace de învăţământ

Nr. Crt. Evenimentul 
instrucţional

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timp

1. Captarea atenţie Se va face prezenţa.
Cer elevilor să-şi 
pregătească 
materialele 
pentru lecţie.

Elevii îşi pregătesc
materialele

2’

2. Reactualizarea
noţiunilor-ancoră

Solicit elevilor să-mi 
spună ce au avut de 
pregătit. 
Se face o trecere în 
revistă, elevii fiind 
antrenaţi în discuţie, 
încercând să răspundă
la întrebări cum ar fi:
- Puteţi să definiţi 
simbolismul ?
- Cine a dat numele 
curentului ?
- Când apare poezia 
simbolistă la noi ?
- Câte etape cunoaşte 
acest curent literar ? 
- Care sunt temele 
simboliste?
- Prezentaţi câteva 
motive simboliste, 
punctând în încheiere, 
câteva caracteristici 
ale acestui curent.

Elevii răspund:
„Simbolismul ”
Elevii se străduiesc să 
dea răspunsuri cât mai
complete.

10’

3. Enunţarea titlului 
lecţiei şi 
a competenţelor 
specifice

Pe parcursul mai 
multor ore, vom avea 
prilejul:
-de a cunoaşte 
universul creaţiei 
bacoviene;
-de a intui structura 
poetului;
Astăzi ne vom opri 
asupra poeziei 
„Plumb” 
urmărind:
- cunoaşterea structurii
şi compoziţiei 
poemului; 
- ilustrarea grafică a 
compoziţiei poemului;
-precizarea structurii 
fonetice a versurilor;
- explicarea metaforei-

Elevii îşi notează pe 
caiete titlul noii lecţii.



simbol din poezie

4.
Prezentarea noului
conţinut, dirijarea 
învăţării şi obţinerea 
performanţei

Înainte de a trece la 
abordarea celor 
prezentate, subliniem 
observaţia că Bacovia 
este unul dintre marii 
poeţi originali de după
Eminescu; este cel 
mai mare poet 
simbolist al Europei, 
cu toate că nu a scris 
într-o limbă
internaţională; are o 
netă originalitate, este 
un poet de mare 
rezistenţă. 
Ion Caraion spunea în 
lucrarea „Sfârşit 
continuu” că Bacovia 
„este un suflet ars”; 
toată poezia lui a fost 
scrisă până la vârsta 
de 19 ani, iar ceea ce 
urmează de aici încolo
„ este un sfârşit 
continuu”.
Bacovia este o 
personalitate tarată, el 
nu are biografie, este 
un taciturn. 
Atmosfera lăuntrică 
particulară este „de 
toamne reci, cu ploi 
putrede, cu arbori 
cangrenaţi, limitat într-
un peisaj de mahala,
de oraş provincial, 
între cimitir şi 
abator...atmosferă de 
plumb...în care 
pluteşte obsesia morţii 
şi a neantului.” 
( Eugen Lovinescu )
Bacovia este poetul 
toamnelor dezolante, 
al iernilor ce dau 
sentimentul de sfârşit 
de lume, al căldurilor 
toride, în care 
cadavrele intră în 
descompunere, al 
primăverilor 
iritante şi nevrotice. 
Spaţiul este cel al 
oraşului de provincie, 
cu parcuri solitare, cu 
fanfare militare, cu 
cafenele sărace.
Poezia lui este 
muzicalitate macabră- 
revărsarea ultimei fibre
a simţirii. Gânduri 
besmetice, glasuri din 
funduri, plânset al 
materiei, negru 
profund, numai noian 
de 
negru este versul 
bacovian. 

Sufletul lui- confundat 
cu poezia- este o 
bandă de mătase 
sfâşiată: în culoare de 

Un elev citeşte 
expresiv poezia. 

Elevii observă că 
poemul este alcătuit 
din două catrene, iar 
în fiecare strofă se 
repetă de câte trei ori 
substantivul plumb

Elevii identifică cele 
două planuri:
-realitatea exterioară;
-realitatea interioară.

Elevii identifică 
cuvinte cum ar fi: 
sicriu, cavou, coroane 
care scârţâie, amor 
întors, plumb, mort.

Elevii urmăresc 
reprezentarea grafică 
şi îşi notează. 

Sicriele (sugerează 
moartea)
Florile (sugerează 
viaţa)
Aripile (sugerează 
aspiraţiile)

Elevii subliniază tema 
poeziei: exprimarea 
sentimentului apăsător
al izolării şi 
singurătăţii poetului în
cadrul societăţii 
burgheze. 

30’



plumb, în miros de 
plumb, cu arabescuri 
de 
plumb... sensibil până 
la maladivitate 
intensă, Bacovia sau 
omul cu chip de ceară 
şi cu sufletul de plumb 
cenuşiu se agaţă 
nevolnic de viaţă, se 
urcă şi cade, se scoală
să cadă. E stâlpul de 
cavou sculptat în 
frumos şi lumină, 
mâncat de beznă şi 
muced. 
Pentru a înţelege mai 
bine universul poeziei 
bacoviene, vă propun 
lecturarea expresivă a 
poeziei „Plumb”.
-Cine citeşte poezia ?
Le precizez că poemul
„Plumb” dă titlul 
volumului de debut din
1916. 
-Cum este alcătuit 
poemul ?
Pentru a înţelege 
ideea poetică,  pornim 
de la urmărirea şi 
descifrarea 
semnificaţiei 
cuvântului 
plumb.
George Bacovia 
mărturisea: „ ... 
În plumb 
văd culoarea galbenă. 
Compuşii lui dau un 
precipitat galben. 
Temperamentului meu
îi convine această 
culoare. După violet şi 
alb am evoluat spre 
galben. Plumbul ars e 
galben. Sufletul ars e 
galben. În manualul 
fizicei nu se găseşte 
altă culoare. În 
eprubeta mea orice 
reacţie chimică dă 
precipitat galben. 
Altădată, în 
Plumb, pe 
lângă expresia 
colorată, mai simţeam 
alta 
statică, de greutate. 
Plumbul apasă cel mai
greu pe om...”

Poezia concentrează 
ca într-un black holem
toate temele majore 
ale universului său 
poetic. 
Acest metal gri, 
combinaţie de galben 
şi negru, plumbul, cu 
greutate atomică 
mare, prin consecinţa 
materială densificată, 
semnifică oboseala 
copleşitoare a fiinţei, 



gravitaţia perpetuă sub
care se înconvoaie, 
până în momentul 
inevitabil al extincţiei. 
După „Dicţionarul de 
simboluri”, plumbul 
este metal saturnian, 
al demitizării; după 
Paracelsus, alchimist 
medieval elveţian, 
plumbul este „
apa tuturor metalelor”, 
agent,deci, al disoluţiei
universale. 
În poem sunt 
sesizabile două 
planuri. 
Atmosfera poeziei este
tulburătoare.
O realitate evocată 
este moartea. 
Le cer elevilor să 
selecteze din text 
cuvintele
care aparţin sferei 
semantice a morţii. 
Moartea deschide 
drumul spre o altă 
dimensiune, unde 
senzaţiile sunt 
extreme. 
Moartea înseamnă 
destrămare entropică 
negativă. 
Imortalitatea este 
dobândită de 
persoanele 
care trăiesc în 
apropierea morţii, care
cunosc
fenomenele de 
disoluţie, de 
destrămare a 
corpului, dar le pot 
controla.
Un alt cuvânt cu mai 
multe conotaţii este şi 
cuvântul 
cavou. 
Cavoul este o 
metaforă a lumii 
închise  „ punctul ultim 
al coborârii pe scara 
antropologică a 
imaginarului. ” (Gilbert 
Durand ), fără 
posibilitatea de a mai 
evada. 
Poetul se află închis în
„temniţa vieţii”, într-o 
lume lipsită de 
speranţă, incapabil să 
răzbată dincolo de 
graniţele unei 
transcendenţe a lumii 
interioare. Trecerea în 
nefiinţă sugerează alt 
infern, cu aceeaşi 
spaţialitate fără ieşire. 
Lumea-cavou are 
corespondent cu 
miturile 
creştine, după cum 
oamenii sunt „cadavre 
de ignoranţă”, fiind 
capabili să străbată 



dincolo de textura 
spaţiului real, aflaţi în 
imposibilitatea de a-şi 
transforma trupul 
pieritor, supus 
entropiei, în „corp de 
lumină”, nemuritor şi 
mereu tânăr. 
Le prezint elevilor folia 
de retroproiector cu 
acest cuvânt-cheie şi 
liniile de forţă. 
Poezia abundă de 
simboluri. 
Elevii identifică câteva 
dintre ele.
Vântul este şi el un 
cuvânt cu valoare 
simbolică. 
Sugerează stihiile. Are
o direcţie incertă, 
adie frigul originar. 
Frigul ar putea sugera 
spiritul. 
Vântul este singurul 
element material 
dinamic, care face ca 
monotonia să nu fie 
totală; el este singurul 
element „viu”, dar nu 
pentru a pune viaţa în 
mişcare, ci pentru a 
accentua atmosfera 
lugubră a morţii, dând 
întunericului o tentă 
sonoră macabră. 
Emoţia poeziei este 
declanşată de versul al
cincilea, cu care 
debutează strofa a 
doua. 
„Dormea întors amorul
meu de plumb.” 
Cuvântul Întors 
realizează misterul 
poeziei. 
Este vorba de 
întoarcerea, cum va 
spune 
Blaga, cu faţa spre 
apus, care înseamnă 
moarte. 
Aripile sunt de plumb, 
ele reprezentând acel 
zbor în jos, care 
înseamnă cădere 
surdă şi 
grea, din care nici 
ecoul nu se mai poate 
înălţa. 
Eul poetic este 
reprezentat tocmai prin
acest amor de plumb, 
ce nu mai are 
capacitatea de
a se ridica deasupra 
mormântului, 
semnificând un „înger 
căzut ” din înaltul 
aspiraţiilor spirituale. 
Dihotomia poet-suflet 
este perfectă. 
Conştiinţa poetului 
este separată de trupul
de plumb, îngreunat 
peste măsură, fără 



Asigurarea retenţiei; 
tema pentru acasă

îndoială
rămas într-o stază 
unde temporalitatea nu
mai curge. De aceea 
aura eterică a 
sufletului 
rămâne în preajma 
trupului, străbătând 
toate 
calvarurile existenţiale.
Din tot ce s-a discutat, 
puteţi să subliniaţi 
tema poemului ?
Într-adevăr, 
Plumb este o elegie pe
tema 
singurătăţii. Este un 
monolog tragic al 
inadaptabilului, care, 
negăsind posibilitatea 
de comunicare cu 
lumea din afară, se 
interiorizează, se 
închide în sine, 
asemenea 
unui om aflat singur 
într-un cavou. 
Plumb 
este un bocet cult 
realizat cu cele 
mai naturale şi mai 
simple mijloace de 
expresie

Rog elevii să-şi noteze
sarcinile pentru 
acasă: comentarea 
structurii textului şi a 
straturilor acestei 
opere. 

    Structura

Mărcile  
Subiectivității

Concluzii

TEMA: 
MOARTEA

Motive si 
semnificații

Figuri de stil
Stări 
specifice

Elementele 
simbolismului

Semnificația 
titlului







Proiect didactic

Profesor: Marioara Bordeeanu
Clasa a-XI-a
Tema:  Caracterizarea personajului Ştefan Gheorghidiu din romanul “Ultima
noapte de dragoste , întâia noapte de război” de Camil Petrescu.
Tipul lecţiei : Insu ire de noi cuno tin eș ș ț

Obiective  cadru : - cultivarea receptivită ii literar-artistice ț
         - cultivarea gustului estetic în domeniul literaturii 

Obiective de referin ă –să- i dezvolte priceperile i deprinderile de a seț ș ș
         exprima corect , coerent i expresiv ș

     -să facă aprecieri cu privire la calitatea artistică a 
                                     operelor studiate

Obiective opera ionale ț
a) pe plan cognitiv : - să încadreze personajul principal într-o
                                    tipologie
                                  -să identifice mijloacele artistice de

     caracterizare a personajului

b) pe plan afectiv : - să manifeste interes pe parcursul orei de
                                    literatură română 

                        -să recunoască importan a respectăriiț
                                                        principiilor

Strategia didactică 

1. Metode si procedee : -conversa ia euristică , dialogul , expunerea, ț
fi e de citate, analiza pe text, breinstormingș

2. Mijolace de învă are :- “Ultima noapte de dragoste, întâia noapteț
de război “ de Camil Petrescu

                              -  manualul de “Limba i literatura română “ș
                                  clasa a XI-a , Editura “Grup Educaţional 
Art”

3. Forma de organizare : frontal, individual .



4. Resurse: capacită ile receptive normale ale elevilor ; timp – 50’ ț
Bibliografie 

  -  Pafene Constantin , “Metodica studierii limbii iș
   literaturii române în coală “, Editura Polirom, Iaşi, ș
1999
-  Corneliu, Crăciun , “ Metodica predării limbii iș

                                     literaturii române în gimnaziu i liceu “,  Editura ș
                                     Emilia,  Deva, 2004
                                 -  Manolescu, Nicolae , “Arca lui Noe “, Editura  

   “100+1 Gramar “, Bucureşti, 2001  



Desfăşurarea lecţiei

Momente 
instructionale 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor                 Durata Tipuri de 
activitate 

Metode si
procedee 

1 Organizarea  
clasei 

-profesorul verifică prezen a ț
elevilor 

Elevii î i pregătesc caietele şiș
manualele de limba şi 
literatura română

  1’-2’        

2 Actualizarea 
cuno tin elor ș ț
dobândite 
anterior 

Ora trecută am discutat i am ș
identificat elemente ale 
modernismului în romanul 
“Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război “ 
-profesorul nume te 1,2,3 ș
elevi care vor citi tema . 
- profesorul verifică temele 
elevilor i face observa iile ș ț
de rigoare 

- elevii î i corectează şi ș
completează tema 
Elemente de modernitate 
1 sincronizarea literaturii cu 
filozofia şi cu alte tiin eș ț
2 romanul realizat sub forma 
jurnalului intim 
3 naraţiune la persoana I , 
roman subiectiv, iar naratorul 
este personaj 
4 romanul trebuie să se 
caracterizeze prin 
substan ialitate i ț ș
autenticitate 
5 tema războiului 
6 protagonistul este 
intelectualul care raportează 
totul la absolut i suferă ș
adevărate drame  
7 abolirea ordinii cronologice
a desfă urării evenimentelor ș
8 cele două valen e temporaleț
:
     Timp -  subiectiv
               - obiectiv
9 memoria involuntară 
10 introspec ia etc ț

10’-12’ Individual 
frontal 

Dialog 
observa-
ie ț

3 Captarea 
aten iei ț

Profesorul notează pe tablă 
citatul :
“… acei care se iubesc au 
drept de via ă i de moarte ț ș
unul asupra celuilalt.” 
Plecănd de la acest citat , 
considera i că este posibil a aț ș
ceva în via a voastră ?ț

-elevii notează în caiete 

-1,2 elevi î i exprimă opinia ș

1’-2’ Frontal Conversa
- ia ț

4 Anun area ț
subiectului i a ș
obiectivelor 

Aceste vorbe îi apar in , dupăț
cum a i recunoscut, lui Ştefanț
Gheorghidiu. Astăzi vom 
realiza caracterizarea 
personajului i vom urmări ș
să-l încadrăm într-o tipologie 

i să idntificăm modalită ile ș ț
- elevii notează titlul lec iei    ț
în caiete 

1’ Frontal Expunere



de caracterizare 
-profesorul notează titlul 
lecţiei pe tablă 

5 Dirijarea 
învă ării şi ț
dobândirea de 
noi cuno tin eș ț

După ce am stabilit tema , 
structura romanului , 
elementele de modernitate , în
ce categorie  socială a i puteaț
încadra acest personaj ? 
Această luciditate a i mai ț
întâlnit-o la vreun personaj 
de-al lui Camil Petrescu ? 

Când începe să se manifeste 
această luciditate ?

Din punct de vedere lexical , 
prin ce sunt redate psihologia 
personajului, zbuciumul său?

Acestui flux de gânduri, 
trăiri, interpretări, i se adaugă 
–ca în romanul proustian –
fluxul memoriei 
“involuntare” ceea ce face să 
sporească drama emo ională .ț

Gheorghidiu însu i ș
mărturise te că nu a fost ș
“nicio secundă gelos “, ci a 
suferit din iubire. Sunte i sau ț
nu de acord cu această 
afirma ie? ț

Incapabil să facă 
compromisuri cu sine i cu ș

 Ştefan Gheorghidiu este tipul
intelectualului lucid ,care 
analizează cu prea multă 
luciditate tot ceea ce se 
întămplâ în jurul lui 
-Da , toate personajele din 
teatrul lui C.Petrescu au 
această trăsătură definitorie iș
din cauza ei se declan ează ș
adevărate drame 

Zbuciumul lăuntric al lui 
Ştefan Gheorghidiu,care 
analizează lucid fiecare gest 
al său i al so iei se manifestăș ț
în momentul în care noua 
situa ie financiară facilitează ț
înstrăinarea soţilor i apari iaș ț
unui al treilea. 

Psihologia personajului, 
zbuciumul său sunt sugerate 
prin cuvânt în construcţii 
simple. 

Elevii notează în caiete 

Suferin a este înregistrată ț
lucid prin efectele ei : “ Mi-
era pielea uscată , capul dur 

i gol să po i lovi cu ciocanulș ț
în el , parcă tot gâtul plin de 
câl i”. ț

Elevii î i spun părerea :ș
Acceptănd-o pe Ela la început
din milă ,apoi din 
obi nuin ă , Ştefan ș ț
Gheorghidiu sfâr e te prin a ș ș
o iubi cu pasiune , topind în 
ea idealul lui. Nu cred că 
poate exista iubire fără pic de 
gelozie .

20’-25’ Frontal 
individual

Individual

Frontal 
individual 

Dialog 
conversaț
ie 

Expunere
citate 

Problema
tizare 

Expunere



cei din jur, Gheorghidiu, 
intelectual lucid, parcurge 
drumul dramei erotice 
dimensionate corect numai în 
urma celeilalte experien e ț
cople itoare a frontului : Mai ș
pute i identifica o altă ț
modalitate de caracterizare 

Intr-adevăr , această tehnică 
domină prima parte a 
romanului , dar în a II-a parte,
ce tehnică domină ? 

Tehnica introspec iei .În ț
permanen ă personajul se ț
analizează .
El este o fire reflexivă 

Tehnicii introspec iei îi ia ț
locul cea a jurnalului 
construit din fapte, impresii, 
refec ii , urmărind să ț
lumineze “via a interioară a ț
insului”

Dialog

6 Asigurarea 
feed-back-ului

Profesorul oferă spre analiză 
citate din capitolul “Ne-a 
acoperit pământul lui 
Dumnezeu “

Profesorul explică elevilor că 
observa ia este realistă, ț
nota ia sigură, precisă, ț
creându-se imagini 
apocaliptice 

Profesorul cere elevilor să- i ș
exprime părerea dacă Ştefan 
Gheorghidiu este sau nu un 
învins. 

Elevii î i pregătesc i ei ș ș
capitolul 

Elevii notează în caiete 

Elevii observă că 
sentimentele acelor oameni, 
de groază, de dezamăgire, de 
pierdere a individualită ii , ț
sunt i sentimentele lui ș
Gheorghidiu. 

Elevii î i exprimă liber ș
propria părere : unii îl văd un 
învingător în plan moral, al iiț
îl consideră un învins 
deaorece a renun at la bani. ț

5’-10’ frontal 
individual 

Analiză 
pe text

Conversa
- ia ț
euristică

7 Asiguratea 
reten iei i a ț ș
transferului

Realiza i în 2-3 pagini , ț
caracterizarea personajului 
Ştefan Gheorghidiu.
Profesorul dă indica iile ț
privind realizarea temei 

Elevii notează tema în 
caiete

2 Frontal 



Proiect didactic

Profesor: Marioara Bordeeanu
Clasa: a X-a
Tema: Drama personajului Ion din romanul cu acela i nume, de L. Rebreanuș
(argumentare)
Tipul lec iei: însu ire de noi cuno tin e.ț ș ș ț

Obiective cadru: - cultivarea receptivită ii literarț -artistice
-cultivarea gustului estetic în domeniul literaturii.

Obiective  de  referin ăț :  să- i  dezvolte  priceperile  i  deprinderile  de  a  seș ș
exprima corect, coerent i expresiv.ș

- să facă aprecieri cu privire la calitatea artistică a operelor
studiate.

Obiective opera ionaleț :
a) pe plan cognitiv: - să recunoască etapele importante ale “evolu iei”ț

personajului.
-să identifice “evenimentul” care declan ează ș
drama personajului.

b) pe plan afectiv: - să manifeste interes pe parcursul orei de literatura
română

                                         -să recunoască efectele distructive ale patimilor.
Strategia didactică:

1. Metode i procedee: - conversa ia euristică, dialogul, expunerea,ș ț
fi e de citate, problematizarea, brainstormingulș

2. Mijloace de învă are: - “Ion” de L. Rebreanu; CD – filmul Ionț
- manualul  de  Limba  i  literatura  română,  Ed.  “Grupș

Educa ional Art”.(x)ț
3. Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe
4. Resurse: capacită ile receptive normale ale elevilor; timp – 50’ț

Bibliografie: 
- Parfene Constantin, “Metodica studierii limbii i literaturiiș

române în coală”, Ed. Polirom, 1999ș
- Corneliu Crăciun, “Metodica predării limbii i literaturiiș

române în gimnaziu i liceu”, Editura Emia, Deva, 2004.ș
- Manolescu,  Nicolae,  “Arca  lui  Noe”,  Editura  Gramar,

Bucureşti, 2001



 



Momente
instruc ionaleț

Activitatea profesorului Activitatea profesorului Durata Tipuri de
activitate

Metode
iș

proce-
dee

1.Organizarea
clasei

- profesorul verifică prezen a elevilorț -elevii  î i  pregătescș
caietele  i  manualele  deș
limba i literatura românăș

1-2’
---- ----

2.Actualizarea
cuno tin elorș ț

dobândite
anterior

-profesorul nume te 2-3 elevi care vorș
citi tema 
“Caracterul  simetric  al  compozi ieiț
romanului Ion.”
-profesorul  verifică  temele  elevilor  iș
face observa iile de rigoareț

-2,3 elevi vor citi tema.
-ceilal i  elevi  vor  faceț
aprecieri  i  eventual  î iș ș
vor completa tema

10’-12’ frontal
individual

-
expune-

re
dialog

obseva-
ieț

3.Captarea
ante iei.ț

-profesorul  difuzează  scene
reprezentative  din  filmul  Ion  (hora,
scena sărutării pământului)

-elevii  vizionează
secven e  reprezentativeț
din filmul “Ion”

2’-3’ frontal Film

4.Anun areaț
subiectului iș
a obiectivelor

-profesorul  notează  titlul  lec iei  peț
tablă i anun ă obiectiveleș ț

-elevii notează în caiete 1’ frontal Expune
-re

5.Dirijarea
învă ării iț ș

dobândirea de
noi

cuno tin e.ș ț

Am  stabilit  ora  trecută  că  Ion  se
încadrează în tipologia ăranului dornicț
de  a  avea  pământ.  Pute i  stabili  ce  aț
declan at  acest  comportament  alș
eroului.

-Personajul  titular  din  romanul  lui
Rebreanu  ilustrează dorul împătimit al
fiin ei  care  nu- i  acceptă  limitele,ț ș
asumându- i  cu  luciditate  toateș
consecin ele  care  decurg  de  aici.  Ionț
Pop  al  Glaneta ului  are  con tiin aș ș ț
valorii  sale  de  flăcău  harnic,  iste  iț ș
respectat de ceilal i flăcăi pentru că s-aț
impus  printr-o  pesonalitate  bine
conturată:
-După lecturarea romanului i după ceș
a i  vizionat  aceste  secven e,  pute iț ț ț
spune  care  este  statul  social  al
personajului?

-Ce declan ează voin a de nestăvilit aș ț
eroului?

-Care este consecin a acestor vorbe aleț
lui Vasile Baciu?

-Ion  trăie te  dramaș
ăranului  obsedat  deț

pământ.  Această  dramă
este  generată  de  mândria
excesivă  i  de  dorin aș ț
obsesivă  de  a  ob ineț
pământ.

-elevii notează în caiete

-Ion  face  parte,  prin
na tere,  din  categoriaș
sărăntocilor,  i  nu  existăș
nicio cale cinstită de a- iș
depă i condi ia.ș ț
-Ion  încearcă,  mai  întâi,
prin  muncă  să- iș
depă ească  aceastăș
condi ie umilă, dar î i dăț ș
seama  că  munce te  înș
zadar.
-Acestă  voin ă  esteț
declan ată de umilin a laș ț
care  îl  supune  familia,
societatea,  dar  mai  ales
vorbele  jignitoare  ale  lui
Vasile Baciu.
-Eroul  hotără te  să  oș
seducă  pe  Ana  pentru  a
lua  pământurile  lui  V.
Baciu, dar înainte de a- iș
pune  în  aplicare  planul,
are nevoie de confirmarea

20’-25’
frontal

Individual

frontal

---//---

frontal
individual

frontal

Conver-
sa ieț

Expune
-rea

conver-
sa iaț



-De unde vine această confirmare?

Dorin a  eroului  de a  învinge,  de a  seț
afla  în  centrul  lumii  sale,  este
alimentată de mândrie, de vitalitatea sa
extraordinară,  de  capacitatea  de  a  se
bucura de via ă într-un mod intens iț ș
nestăvilit. Astfel  dragostea sa de via ăț
se converte te în patimă.ș

-Care este atitudinea lui Ion după ce a
ob inut pământurile lui Vasile Baciu?ț

-Unde  îl  va  duce,  pe  erou,  această
patimă  pentru  pământ  i  pentruș
Florica?

acestui fapt.
-Confirmarea  vine  din
partea  lui  Titu  Herdelea
care  a  vorbit  fără  a  se
gândi la consecin e.ț

-elevii notează în caiete

-Ion  î i  pierde  respectulș
fa ă de ceilal i,ț ț  iar glasul
iubirii  î i  face  resim itș ț
ecoul. Acum, Ion vrea să
o  aibă  i  pe  Florica,  peș
care  o  iube te  cuș
adevărat.
-Totul  îl  duce  spre
moarte, dar personajul nu
con tientizează. De aceeaș
nici  nu  reac ionează  laț
loviturile  lui  George,  în
final; nu surpriza că acela
era acasă îl paralizează, ci
faptul  că  sentimentul  lui
de  stăpân  al  lumii  este
contrazis în mod brutal.

Expune
-re

Conver-
sa iaț

euristi-
că

6.Asigurarea
feed-back-

ului

-profesorul oferă elevilor o fi ă cu unș
citat al criticului Ion Simu , propunândț
o  altă  semnificare  a  rolului
personajului:  Ion  văzut  nu  numai  ca
produs al destinului, al unor acumulări
genetice,  al  structurii  sociale,  ci
instrument  i  efect  al  ac iuniiș ț
învă ătorului Herdelea.ț
“Ion î i împarte tragica lui vinovă ie cuș ț
învă ătorul Herdelea i cu tânărul Titu,ț ș
care  îl  înso esc  cu  îndemnurile  luiț
pătima e,  alimentate  de  du măniaș ș
pentru  preotul  Belciug.  E ecul  vie iiș ț
lui Ion este i e ecul viziunii ofensiveș ș

i  răzbunătoare  a  învă ătorului.ș ț
Ucenicia lui Ion pe lângă Herdelea este
nefastă.  Rebreanu  a  avut  actul
psihologic i epic de mare prozator, deș
a  nu-l  lăsa pe  Ion singur în  gre eala,ș
patima i vinovă ia lui.”ș ț

-elevii lucrează pe grupe 10’ pe grupe
Brain-
stor-
ming

-fi e deș
lucru



7.Asigurarea
transferului.

Realizati, în 2-3 pagini, un eseu în care
să argumenta i drama personajului Ion.ț
-profesorul  oferă  indica ii  privindț
realizarea temei.

-elevii notează în caiete 1’-2’ frontal ----
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COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA 

PROF. ISTRATE CAMELIA                                            

CLASA a XI-a „ TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE”                                                                          

DISCIPLINA: FIRMA DE EXERCIȚIU 

TITLUL ACTIVITĂȚII: ANALIZA SWOT A FIRMEI DE EXERCIȚIU- ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: CABINET FIRMĂ DE EXERCIȚIU 

 
 

“ANALIZA SWOT  A  FIRMEI DE EXERCIȚIU”  

 
 

OBIECTIVE 

 să realizeze analiza SWOT a firmei de exercițiu; 

 să formuleze concluzii argumentate; 

 să-și dezvolte competențe de comunicare și lucru în echipă. 

MATERIALE  

 Fişa de lucru; 

 Markere 

 Foi de flipchart 

Mod de organizare a activităţii: 

 activitate pe grupe. 

 plen.  

ACTIVITĂȚI 

 Realizaţi Analiza SWOT a FE............................ SRL identificând punctele tari, punctele slabe, 

oportunitățile și amenințările.  
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DESFĂȘURARE 

Pregătire 

-se stabilesc  grupele şi sarcinile de lucru. 

-coordonatorul prezintă echipelor fișa model ce va fi completată.  

Realizare  

• Fiecare echipă identifică cel puțin: 

 3 puncte tari, 

 3 puncte slabe, 

 2 oportunități, 

 2 amenințări  

• Fiecare echipă prin raportor prezintă analiza SWOT realizată 

• Propunerile sunt colectate, discutate şi  managerul completează fișa cu analiza SWOT a 

firmei de exercițiu.  

FE.................................. 

Obiect de activitate.............................................. 

 

Completează în fiecare cadran cu informaţii potrivite situaţiei tale decizionale! 
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PUNCTE TARI (strenghts) 

Aspecte pozitive interne (care 

au un control minor) pe care le 

puteţi folosi în planificare. 

  

  

  

  

 

 

PUNCTE SLABE 

(weaknesses) 

Aspecte negative interne (care 

au un control minor) pe care le 

puteţi modifica: 
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OPORTUNITĂŢI  

(opportunities) 

Condiţii externe pozitive pe 

care nu le puteţi controla dar pe 

care le puteţi transforma în 

avantaje: 

  

  

  

  

  

  

AMENINŢĂRI (threats) 

Condiţii externe negative pe 

care nu le puteţi controla şi al 

căror efect vă reduc şansele în 

carieră: 
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                         METODA CUBULUI 

 
 

Unitatea şcolară: Colegiul Economic « Ion Ghica » Brăila 

Profesor :  ISTRATE CAMELIA 

Clasa: a XI-a  « Tehnician în activități economice » 

Modulul: CONTABILITATE 

Subiectul lecţiei: Contabilitatea decontărilor cu personalul 

Metode şi procedee: METODA CUBULUI 

 

                                      PAŞII METODEI 

 

Pasul 1 

 

Se realizează un cub din carton.  Feţele cubului sunt colorate diferit, fiecare faţă corespunde unui verb. 

Faţa 1: Roşu - verbul descrie 

Faţa 2: Albastru - verbul compară 

Faţa 3: Violet - verbul asociază 

Faţa 4: Verde - verbul analizează 

Faţa 5: Vişiniu - verbul aplică 

Faţa 6: Gri - verbul argumentează 

 

Pasul 2  

 

Profesorul dirijează activitatea elevilor în funcţie de obiectivele stabilite. Anunţă elevii  sarcinile de 

lucru. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

Profesorul:  

Prezintă elevilor metoda CUBUL  - metodă modernă de învăţare prin cooperare. Se arată elevilor un 

cub din carton având feţele colorate diferit, fiind inscripţionate cu următoarele verbe active: 

Faţa 1: Roşu - verbul descrie 

Faţa 2: Albastru- verbul compară 

Faţa 3: Violet- verbul asociază 

Faţa 4: Verde - verbul analizează 

Faţa 5: Vişiniu - verbul aplică 

Faţa 6: Gri- verbul argumentează 

Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe eterogene, nu neaparăt egale numeric. Fiecare grupă primeşte o coală 

colorată în nuanţele precizate mai sus. Echipele aleg un lider de grup care va arunca zarul(cubul) pentru a 

vedea faţa pe care este scris verbul definitoriu pentru acea grupa (descrie, compară, asociază, analizează, 

aplică şi argumentează). 

Se anunţă tema de discutat şi timpul de lucru alocat fiecărei grupe. Se anunţă obiectivele lecţiei de 

recapitulare. Se împart fişele cu sarcinile de lucru în grup (anexa - 6). Timp de 20-25 minute elevii lucrează 

în echipa la sarcina de lucru primită. Profesorul supraveghează activitatea elevilor şi dă indicaţii acolo unde 

este nevoie. Soluţionează eventual şi situaţiile în care nu toţi elevii se implică în cadrul activităţii de grup 

sau atunci când un elev monopolizează toate activităţile. 

 

                     Desfăşurarea activităţii  elevilor: 
 

 Elevii care primesc fişa cu verbul descrie vor avea: 

1. Să definească salariul de bază, salariul brut şi salariul impozabil 

2. Să identifice  elementele drepturilor salariale; 

 

 

 Elevii care primesc fişa cu verbul compară vor stabili asemănări şi deosebiri între 

obligaţiile angajatorului si obligaţiile angajatului , precum şi procentajele aferente schematizate într-un 

tabel; 

 

 Elevii care vor avea fişa cu verbul asociază vor asocia elementele din coloana Categoriei de 

obligaţii, şi corelaţiile ce trebuie să existe cu cele din coloana Formula contabilă,  

 

 Elevii care vor avea fişa cu verbul analizează vor analiza obligaţiile angajatorului si obligaţiile 

angajatului 

 Elevii care vor primi fişa cu verbul aplică vor avea un set de întrebări grilă în care vor 

aplica formulele pentru calculul obligaţiilor  în contexte variate. 

 

 Elevii ce vor primi fişa cu verbul argumentează vor avea de analizat şi justificat în scris 

valoarea de adevăr a unor propoziţii, ce vor conţine şi „capcane”. Li se poate cere să realizeze şi scurte 

demonstraţii sau să descopere greşeala dintr-o redactare a unei rezolvări. 
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EVALUAREA: 
După expirarea timpului de lucru (20-25 min) se va aplica metoda „turul galeriei”. Materialele 

realizate, planşele, vor fi expuse în clasă în 6 locuri vizibile. Liderii din fiecare grup îşi vor prezenta mai 

întâi sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, apoi, la semnalul dat de profesor, vor trece, pe rând pe la 

fiecare planşă a colegilor de la altă grupă şi vor acorda acestora o notă. După ce fiecare grup a vizitat 

„galeria” şi a notat corespunzător realizările colegilor, se vor discuta notele primite şi obiectivitatea 

acestora, se vor face aprecieri şi se vor corecta eventualele erori. 

În finalul orei se va da fiecărei echipe un material informativ ca premiu. 

Se realizează şi un moment de reflecţie asupra metodelor noi folosite şi asupra modului de implicare a 

fiecărui elev în echipa sa. Se dă şi tema pentru acasă. 

 

 

Anexa 1. Verbul descrie          
Sarcini de lucru: 

1. Defineşte salariul____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 Cum se stabileşte salariului brut? 

3. Stabiliţi formula salariului impozabil 

4. Stabiliţi conţinutul economic al contului 421 

5. Identificaţi  obligaţiile legate de salarii 

 

Anexa 2. Verbul compară 
Sarcini de lucru: 

1. Stabiliti asemănări şi deosebiri între drepturile și obligațiile unui angajat cu contract individual de 

muncă și cele ale unui angajat cu contract civil de muncă. 

2.  Schematizaţi într-un tabel 

 

Anexa 3. Verbul asociază 
Sarcini de lucru: 

- asociati elementele din coloana Categoriei de obligaţii şi corelaţiile ce trebuie să existe cu cele din 

coloana Formula contabilă,  

   CATEGORII DE OBLIGAŢII FORMULA CONTABILĂ 

 CASS plătită pentru angajat 421=4315 

Avans chenzinal acordat 641=421 

Impozit pe salariu datorat 421=427 

Fondul brut de salarii datorat 421-444 

Rate datorate de angajat 646=436 

 Imputaţii salariat 425=5121 

CAS plătită pentru salariat 421-4282 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 421=4316 
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Anexa 4. Verbul analizează 
Sarcini de lucru: 

Analizaţi obligaţiile angajatului şi obligaţiile angajatorului la SC Mario SRL, pe baza următoarele date: 

La 31 mai N, societatea comercială calculează şi înregistrează STATUL DE SALARII pe luna MAI.  

Pe 10 ale lunii se achită pe card  salariile nete şi obligaţiile faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor  

sociale.  

      
Fondul brut de salarii pe luna MAI este de  12.000 lei 

- Determinaţi obligaţiile angajatului 

-  Calculaţi obligaţiile  SC „Mario” SRL 
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1. Ionescu 

Dan 

3650         

2. Topor 

Ion 

2950         

3. Muşat 

Claudia 

2750         

4. Dan 

Ionela 

2650         

 

 

Anexa 5.   Verbul aplică 

Aplicatie.   

Analizati obligatiile salariale si obligatiile patronale cunoscand urmatoarele date: 

La 31.MAI , societatea comerciala calculeaza si inregistreaza STATUL DE SALARII pe luna MAI. 

Pe baza lui se stabilesc obligaţiile angajaţilor  şi ale angajatorului . Pe 10 ale lunii  societatea virează pe card 

salariile nete şi achită cu OP obligaţiile faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor  sociale .   
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Salariul brut (venitul brut) = 12.000 lei 

- Înregistraţi Fondul brut de salarii, reținerile din salariu, contribuțiile salariale și plata acestora. 

Anexa 6 Verbul argumentează 

Sarcini de lucru: 

Adevărat sau fals? Precizati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt false? 

Analizaţi şi justificaţi în scris valoarea de adevăr a unor propoziţii, ce conţin şi „capcane”.  

a. CAS  de 10,5% este suportat de către salariat. 

b. Salariul de bază este acelaşi cu salariul impozabil 

c. Contributia la  somaj  datorată de salariat este de 5,2%. 

d. Impozitul pe salariu se calculeaza prin aplicarea cotei unice de  10% 

e. Baza de impozitare=venit net - (CAS +CASS+ impozit) 

f. Înregistrarea impozitului pe salariu    421=444 

g. Înregistrarea CAS  25%    este  421 = 4315 

h. Avansurile din salarii sunt o creanţă  şi reprezintă sume plătite de către angajator cu titlu de 

avans 

i. Personal-salarii datorate funcţionează ca un cont de Pasiv 

j. Salariul reprezinta suma de bani pe care o primeste un salariat pentru munca depusă 

 

TEMĂ: 

 Să se întocmească  Statul de salarii pe luna  MAI cunoscând  următoarele date: 

 Preda Constanţa salariu brut  3600 lei,  indemnizaţie 25%, are în întreţinere 1 persoană 

Inregistraţi în contabilitate: 

-  Salariul brut 

- Obligatiile angajatorului  

- Obligatii salariale  

                  



 

1 

METODA PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE 

 

Unitatea şcolară: Colegiul Economic « Ion Ghica » Brăila 

Profesor :  ISTRATE CAMELIA 

Clasa: a XI-a  « Tehnician în activități economice » 

Modulul: CONTABILITATE 

Subiectul lecţiei: Contabilitatea capitalului social 

Metode şi procedee: METODA PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE 

 

Tip de activitate 

 • de stimulare a creativităţii participanţilor; 

• de cooperare, de acceptare a altor puncte de vedere; 

• interactivă. 

Obiective 

 • stabilirea de relaţii privind capitalul social al firmei; 

 • dezvoltarea potenţialului creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi individuale şi de grup 

privind evidența capitalului social la SRL și la SA; 

• dezvoltarea competenţelor inteligenţei lingvistice, logice şi interpersonale: 

Managementul clasei:  

Organizarea pe grupe 

Materiale:  

 şase pălării (albă, roşie, neagră, galbenă, verde şi albastră),  

 tablă şi cretă 

 flipchart  

  marker. 

Pălăria poate fi purtată individual - şi atunci elevul respectiv îşi îndeplineşte rolul - sau mai 

mulţi elevi pot răspunde sub aceeaşi pălărie. În acest caz, elevii grupului care interpretează 
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rolul unei pălării gânditoare cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta 

fiecare câte o pălărie de aceeaşi culoare, fiind conştienţi de faptul că: 

• Pălăria albastră- clarifică noțiunea de capital social 

• Pălăria albă – informează asupra capitalului social la SRL și la SA  

• Pălăria verde- generează ideile noi,efort creativ privind  căile de majorare a capitalului 

social și posibilele modalități de reducere a acestuia 

•Pălăria galbenă - aduce beneficii privind contabilizarea capitalului social 

•Pălăria neagră- identifică greșelile privind evidența capitalului social 

•Pălăria roșie-  spune ce simte despre Capitalurile firmei  

Cum funcționează această metodă în cazul rezolvării de probleme: 

•Pălăria albastră: defineşte problema; - Contabilitatea capitalului social la SRL și la SA 

• Pălăria albă: oferă informaţiile şi materialele disponibile în legătură cu problema discutată: 

mărimea capitalului social, conturile utilizate, documentele utilizate pentru evidența 

capitalului social 

• Pălăria verde: vizează soluţiile posibile: Majorarea capitalului social prin emiterea de noi 

acțiuni; Majorarea capitalului social prin operațiuni interne 

Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilorrăscumpărate/ retragerea 

acționarilor/acoperirea pierderilor 

• Pălăria galbenă: are în vedere posibilităţile reale de realizare a soluţiilor propuse; 

• Pălăria neagră: evidenţiază slăbiciunile fiecărei soluţii date  propuse. 

• Pălăria albă: leagă soluţiile de informaţiile disponibile, răspunzând la întrebări de genul: Au 

soluţiile propuse o bază informaţională/ legală?; 

 Pălăria roşie: stimulează participanţii să răspundă la întrebări de genul:  

  Ce simţiţi în legătură cu soluţiile propuse? 

 Pălăria albastră: alege soluţiile corecte şi trece mai departe. 

(Indicații pentru cel)cei ce poartă 

 

Pălăria albă: 

Gândeşte ca o foaie albă care este neutră şi 

poartă informaţii 

Foloseşte întrebările: 

• Ce informaţii avem? 

• Ce informaţii lipsesc? 

• Ce informaţii am vrea să avem? 

• Cum putem obţine informaţiile? 

Pălăria roşie: Foloseşte fomulări de tipul: 
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-exprimă-ţi emoţiile, temerile, intuiţiile, 

- sentimentele; 

- nu te justifica; 

- aprinde simţămintele; 

• Punându-mi pălăria roşie, uite cum  privesc 

eu lucrurile….. 

• Sentimentul meu e că…… 

• Nu-mi place felul cum s-a procedat. 

• Intuiţia îmi spune că…………….. 

Pălăria neagră: 

-judecă critic; 

- gândeşte logic, negativ; 

- atenţionează asupra a ceea ce nu  poate fi 

făcut, e nonprofitabil, riscant sau periculos 

Foloseşte întrebările: 

• Care sunt erorile?; 

• Ce ne împiedică?; 

• La ce riscuri ne expunem?; 

• Ne permite regulamentul? 

Pălăria Bengal: 

-gândeşte optimist, logic şi pozitiv; 

-explorează beneficiile şi  posibilităţile; 

-imaginează-ţi lumina şi strălucirea soarelui; 

Foloseşte întrebările: 

• Care sunt obiectivele? 

• Pe ce se bazează aceste idei? 

• Care sunt beneficiile? 

• Cum voi/vom ajunge aproape de această 

viziune (perspectivă)? 

Pălăria verde: 

-crează noi opţiuni, variante, resurse, 

structuri, metode, idei; 

- gândeşte-te la vegetaţia proaspătă, la 

abundenţă; 

- dă frâu liber imaginaţiei; 

Foloseşte formulări de tipul: 

• Șansa succesului este dacă…. 

• Cum poate fi altfel atacată problema? 

• Putem face asta şi în alt mod? 

• Găsim şi o altă explicaţie? 

Pălăria albastră: 

-controlează procesul gândirii pentru ca 

aceasta să devină mai productivă şi 

organizează acţiunea; 

-supervizează, sistematizează concluziile, 

comentează dirijează şi conduce către pasul 

următor; 

 

Foloseşte întrebările: 

• Putem să rezumăm punctele de vedere 

expuse? 

• Care e următorul pas? 

• Care sunt ideile principale? 

• Să nu pierdem timpul şi să ne concentrăm 

asupra……, nu credeţi? 

 

Tehnica celor  6 pălăriilor gânditoare oferă  posibilitatea tuturor participanţilor la discuţii de a 

fi la un moment dat de aceeaşi parte a baricadei, purtând aceeaşi  pălărie. Discuţia devine 

astfel constructivă şi efectele se văd imediat. Astfel, atât subiectul A cât şi subiectul B, pot 

purta la un moment dat  pălăria neagră, în acelaşi timp, pentru a descoperi pericolele, 

defectele, lipsurile, neajunsurile  problemei pusă în discuţie. Apoi ambii pot 

purta  pălăria  galbenă pentru a explora beneficiile, schimbând-o apoi cu cea verde pentru a fi 

deschişi tuturor variantelor. În loc să gândească în contradictoriu, elevii dezvoltă o explorare 

bazată pe cooperare. 

Avantejele metodei “Pălăriilor gânditoare” 

 stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală;  

 dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă 

reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt; 

  încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor;  
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 dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei 

interpersonale;  

 este o tehnică uşor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de vârste; 

 poate fi folosită în diferite domenii de activitate şi discipline;  

 este o strategie metacognitivă ce încurajează indivizii să  privească conceptele din 

diferite perspective; 

  determină şi activează comunicarea şi capacitatea de lua decizii; 

  încurajează gândirea laterală, gândirea constructivă, complexă şi completă. 

Limitele acestei metode pot fi: 

• există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios şi să fie percepută ca o simplă 

activitate recreativă; 

 • apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării şi refuzul ulterior de a mai 

purta o altă  pălărie; 

 • pot apărea conflicte între elevi. 

Tehnica pălăriilor gânditoare este folosită pentru a determina indivizii să-şi schimbe 

perspectiva de gândire, să ia în consideraţie şi alte puncte de vedere. 

Mod de evaluare: observare, corectare reciprocă şi autocorectare. 



Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Braila 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

Disciplina: Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor 

Clasa: a 10 - a  B 

Data 27.07.2018 

Profesor: Lepadatu Daniel Ionut 

Unitatea de învățare: Utilizarea aplicațiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări 

PowerPoint 

Tema: Elemente esentiale in realizarea unei prezentari PowerPoint 

Locul de desfășurare: Laboratorul de informatică 

Tipul de lectie: recapitulare si sistematizare 

Competente generale:  

-Utilizarea aplicațiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări PowerPoint 

Competențe specifice 

- Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 

- Utilizarea elementelor grafice în prezentare 

- Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 

- Realizarea animaţiei într-o prezentare 

- Realizarea unei prezentări 

Obiective operaționale: 

- sa creeze diapozitive cu diferite aspecte 

- sa aplice un fundal diapozitivelor utilizand un sablon sau alte modalitati invatate 

- sa insereze casete text si imagini in diapozitive 

- sa insereze hyperlinkuri in diapozitive 

- sa insereze o melodie care sa ruleze pe parcursul prezentarii 

- să aplice diferite efecte de animatie  textului si imaginilor intr-un diapozitiv 

- sa aplice efecte de tranzitie diapozitivelor, in cele 2 moduri, la click sau automat 

 

RESURSE  DIDACTICE 

 

Strategii didactice 

 

Principii didactice: 

- principiul asigurării progresului gradat al performanțelor și înlăturarea treptată a 

punctelor de sprijin 

 

Metode de învățare: 

 - Metoda de comunicare orală,  conversatia, explicatia, expunerea,exercitiul 

 - Studiu de caz; 

 - Prezentarea unui model; 

 

Resurse materiale 

- aplicatia model; 

- proiector; calculator 

- manual; 

- caiet de notițe 



 

 

Forme de organizare a instruirii elevilor 

 

Frontal (recapitularea noţiunilor generale) 

Individual (realizarea unui miniproiect format din minim 7 diapozitive) 

 

Forma si metode de evaluare: 

- evaluarea aplicației realizate 

- apreciere verbala  

- autoevaluare  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Etapele lecţiei  Competențe specifice  Conţinutul informaţional şi aplicativ 

detaliat  

Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului 

şi strategiile folosite  

 

Activitatea elevului  
1. moment 

organizatoric  

2 minute;  

 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru desfăşurarea orei;  

  

Conversaţia, profesorul solicită 

informaţii privind absenţii, 

motivul absenţelor, primeşte 

motivările de la unii elevi;  

 

Elevul de serviciu 

informează diferite 

aspecte: absenţii etc. 

2. captarea  atenţiei  

3 minute ; 

Prezentarea de informaţii  

despre rolul efectelor de 

animatie si de tranzitie in 

cadrul unei prezentari 

-sunt prezentate utilitatea folosirii efectelor de animatie 

si de tranzitie in Microsoft PowerPoint 

Conversaţia.  Identifică exemple din 

activitatea curentă, 

pentru care este folosita 

aplicatia MS PowerPoint 

3. Anunţă titlul lecţiei  

şi obiectivele. 

5 minute; 

- Aplicarea 

modalităţilor de formatare a 

unei prezentări 

- Utilizarea 

elementelor grafice în 

prezentare 

- Inserarea imaginilor 

şi altor obiecte într-o 

prezentare 

- Realizarea animaţiei 

într-o prezentare 

- Realizarea unei 

prezentări 

-sunt prezentate comenzile pentru aplicarea unui fundal 

prezentarii 

-sunt prezentate comenzile pentru crearea unui nou 

diapozitiv si modul de inserare a imaginilor si altor 

obiecte in diapozitiv 

-sunt prezentate modalitati de inserare a hyperlinkurilor 

-sunt clasificate tipurile de efecte de animatie 

-este explicat termenul de „tranzitie” si moduri de 

tranzitie intre diapozitive (la click,in mod automat) 

 

Expunerea Notează în caiete; 

 

4. Recapitularea si 

fixarea cunostintelor 

dobandite 

20 minute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identificarea  efectelor de 

animatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-din meniul Animatii se pot alege  

-efecte de animatie de intrare 

-efecte de animatie de iesire 

-efecte de animatie de tip Accent 

-efecte de animatii de tip Marire/Miscorare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea; Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunică cu profesorul, 

notează în ce constă 

animatia unui element si 

tranzitiile intre 

diapozitive; 

-vizualizeaza informatia 

transmisa pe 

videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

20 min 

 

 

 

2.Aplicarea efectelor de 

animatie asupra imaginii sau 

casetelor text. 

 

 

 

 

 

 

3Aplicarea efectelor de 

tranzitie pentru diapozitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Inserarea de hyperlinkuri 

 

 

 

5. Crearea unei miniprezentari  

-se selecteaza caseta text sau imaginea dupa care se 

alege efectul dorit. Se previzualizeaza apoi efectul de 

animatie aplicat 

-se alege modul de aparitie la click sau in mod automat 

-se alege ordinea aparitiei efectului (cu precedentul , 

dupa precedentul) 

-se seteaza efectul din Panoul de animatie, se alege 

directia, moduri de aparitie a textului  

ex : La nivel de litera, cuvânt , etc 

-eliminarea unui efect de animatie 

 

 

-se aplica efectele de tranzitie asupra unui diapozitiv   

--din meniul Tranzitii, se alege una din tranzitiile dorite 

–se aplica pentru diapozitivul curent sau pentru toate 

diapozitivele (daca se apasa Aplica pentru toate) 

-se exemplifica setarile pentru tranzitie (incet, mediu , 

repede) 

-se testeaza, apasand tasta F5 

 

-se selecteaza butonul, textul sau imaginea apoi se 

apasa click dreapta si se alege hyperlink. Se alege 

linkul sau diapozitivul tinta. Se testeaza apoi 

hyperlinkul introdus in modul Vizualizare. 

 

-sa se realizeze un miniproiect din 7 diapozitive in care 

sa se exemplifice cateva tipuri de efecte de animatie  si 

tranzitia intre diapozitive in modul automat ( la un 

anumit nr de secunde) 

Problematizare, Exercitiul 

Demonstratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare, Exercitiul 

Demonstratie 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

  

 

-Exercitiul 

 

Comunică cu profesorul 

şi identifică moduri de a 

anima text si imagini  

 

Colaborează cu 

profesorul, notează 

informaţiile noi.  

 

Urmăresc demonstraţia 

profesorului;  

 

Testeaza 

practic efecte de 

animatie si de tranzitie 

aplicandu-le imaginii si 

textului 

 

 

 

 

 

Realizeaza un 

miniproiect respectand 

cerintele formulate de 

profesor  



 

Realizarea unui miniproiect 
 

       

       Realizati un miniproiect format din 10 diapozitive, cu o tema la alegere, care sa respecte urmatoarele cerinte : 

 

 

1. Pe primul diapozitiv introduceti tema, numele si prenumele elevului si clasa 

2. Pe al ultimul  diapozitiv realizati un sumar format din hyperlinkuri catre capitolele importante ale prezentarii 

3. Aplicati un fundal diapozitivelor (un sablon existent sau un creati un fundal personalizat) 

4. Fiecare diapozitiv sa contina imagini si text  

5. Imaginile si textul sa fie animate cu diverse efecte de animatie studiate (de intrare, iesire, etc..) , animatia sa se faca automat 

6. Tranzitia diapozitivelor sa se faca in mod animat, la click sau apasarea unei taste 

7. Pe parcursul  prezentarii introduceti o melodie 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Disciplina: Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor 

Clasa: 12A  

Profesor Lepadatu Daniel Ionut 

Unitatea de invatare: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informatiei  

Tema: Rezolvarea subiectelor model pentru bacalaureat (fisa A si B) 

Data 27.04.2018 

Locul de desfasurare: Laboratorul de informatica 

Tipul de lectie: evaluare  

 

 

Competente generale:  

-Utilizarea aplicatiilor software specializate pentru rezolvarea fisei A si B de la bacalaureat 

Competente specifice 

- Cunoasterea utilizarii unui motor de cautare  

- Cunoasterea adresei unui site 

- Intelegerea structurii unui site si navigarea printr-un site 

- Rezolvarea de subiecte aferente pachetului MS Office 

- Cunoasterea tipurilor de cerinte din fisa A si B de la proba de competente digitale din 

cadrul examenului de Bacalaureat. 

Obiective operationale: 

- sa caute informatii folosind un motor de cautare 

- sa salveze o pagina web (numai html, complet) 

- sa descarce de pe un site web arhive / documente 

- sa copieze de pe un site web imagini si/sau texte 

- sa rezolve subiectele din M.S .WORD, M.S. Excel, M.S Powerpoint, M.S.Access 

aferente fisei nr .2, subiectul IV 

 

 

 

 

RESURSE  DIDACTICE 

 

Strategii didactice: 

Principii didactice: 

- principiul asigurarii progresului gradat al performantelor si inlaturarea treptata a 

punctelor de sprijin 

 

Metode de invatare: 

 - Invatarea prin descoperire, expunerea, conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, , 

munca independentă, modelarea, exerciţiul aplicativ 

 - Prezentarea unui model 



 

Resurse materiale 

- aplicatia model; proiector; calculator 

- caiet de notite 

Forme de organizare a instruirii elevilor 

- repartizarea sarcinii de lucru: frontala, colectiva 

- activitatea elevilor: individuala,  

- participarea elevilor: independenta 

Forma si metode de evaluare: 

- Evaluarea aplicatiei realizate 

- Apreciere verbala  

- Autoevaluare  

 

Desfasurarea activitatii 

 Moment organizatoric (5 min) 

 Evaluare (45 min – 2 fise) 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

 Moment organizatoric 

o Verificarea frecventei elevilor, consemneaza eventuale absente 

o Verificarea existentei resurselor materiale  

 

 Anuntarea subiectului lectiei 

o Captarea atentiei elevilor prin:  

- anuntarea subiectelor pentru tema respective (www.competentedigitale.ro) 

 fisa A  

 fisa B (punctele II, III si IV) 

- explicarea modului de desfasurare a lectiei de evaluare  

 

 Evaluare si apreciere prin nota   

o Elevii rezolva subiectele. Profesorul raspunde la eventualele neclaritati din enuntul 

subiectelor. 

o Primii elevi care termina sunt rapid evaluati si apreciati verbal sau prin nota. 

 Rezolvarea subiectelor si dirijarea invatarii: 

o Subiectele sunt rezolvate folosind proiectorul. Sunt explicate atat metodele corecte 

de rezolvare cat si greselile intalnite mai des la elevii din promotia anterioara. 

 

 Autoevaluare:   
o elevii se autoevalueaza si comunica profesorului punctajul obtinut. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

DATA:  27.04.2017 

CLASA: a XI-a E 

DISCIPLINA: Tehnologia informației și comunicaţiilor 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Realizarea unui site/blog personal 

TEMA: Prezentarea platformei Wordpress 

TIPUL LECŢIEI:  comunicare / insusire de noi cunostinte 

TIMP ALOCAT: 50 min 
PROFESOR: LEPADATU DANIEL IONUT 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

 folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine 

 aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere 

 utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 

 realizarea unor aplicaţii practice 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Elevii trebuie să fie capabili: 

 sa transfere fisiere cu ajutorul uni client FTP (Filezilla, SmartFtp) 

 să folosească panoul de administrator al platformei Wordpress 

 să  creeze pagini si postari 

 să realizeze formatări de text si imagini  într-o pagină 

 să introducă imagini si text in pagina 

 sa instaleze module (pluginuri) adecvate cerintelor sitului 

 sa realizeze un meniu de navigare 

 să salveze si sa publice paginile si postarile realizate 

 

STRATEGII DIDACTICE  

 Principii didactice 

- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse. 

 Metode de învăţare 

- metode de comunicare orală : conversaţia, explicaţia; 

- metode activ participative :învăţarea prin descoperire, problematizarea, 

algoritmizarea,exerciţiul. 

 Procedee de instruire 

- explicaţia în etapa de comunicare; 

- învăţarea prin descoperire; 

- problematizarea prin crearea situaţiilor problemă; 

- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor. 

 Forme de organizare 

- frontală şi individuală. 

 Forme de dirijare a învăţării 

- dirijată de profesor sau prin materiale didactice; 

- independentă. 

 Resurse materiale 

- resurse Internet 
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- platforma gratuita Wordpress 

- diferite softuri 

 

 Bibliografie :   

- " Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor" manual  clasa a IX a  Ed. Niculescu.   

-  Metodica predarii informaticii, Autori :  Masalagiu C . ; I. Asiminoaei, Editura „Polirom” 2004 

 Desfăşurarea activităţii: 
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Etapele lecţiei  Competențe specifice  Conţinutul informaţional şi aplicativ detaliat  Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului şi 

strategiile folosite  

 

Activitatea elevului  

1. moment 

organizatoric  

2 minute;  

 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru desfăşurarea orei;  

  

Conversaţia, profesorul solicită 

informaţii privind absenţii, 

motivul absenţelor, primeşte 

motivările de la unii elevi;  

 

Elevul de serviciu 

informează diferite 

aspecte: absenţii etc. 

2. captarea  atenţiei  

3 minute ; 

Prezentarea de informaţii  

despre utilitatea realizarii unui 

site sau blog personal 

-sunt prezentate cateva modalitati de creare a unui site 

si scopul realizarii lui 

Conversaţia.  Dau exemple de situri 

din diferite domenii si 

rolul lor in reteaua 

Internet 

3. Anunţă titlul lecţiei  

şi competenţele. 

5 minute; 

 

4.Prezinta platforma 

Wordpress (20 min) 

1.sa caute un nume de 

domeniu si sa-l inregistreze 

2.să acceseze si sa descarce un 

client ftp(Filezilla) 

3. să acceseze linkul de 

descarcare al platformei 

Wordpress 

3.să utilizeze panoul de 

administrare a unui gazduiri 

Werb (Cpanel) 

4.să creeze o baza de date si 

un utilizator pentru ea si sa 

faca asocierea 

5. să instaleaze CMS-ul gratuit 

Wordpress 

6 Sa  utilizeze panoul de 

administrare al platformei 

Wordpress 

7 Sa creeze noi pagini si 

postari si sa le faca publice 

8 Sa instaleze diverse module 

utile  

9 Sa configureze un meniu de 

navigare 

 

-sunt prezentate notiunile legate de domeniile web si de 

cum pot fi ele inregistrate  

-sunt expuse modalitati de creare a unui website 

-este prezentat clientul FTP Filezilla si operatiile 

necesare pentru incarcarea unui website pe serverul 

unde este gazduit 

-sunt prezentate facilitatile Cpanel, dintr-un pachet de 

gazduire 

-este  explicata modalitatea de instalare a Wordpress-

ului 

-sunt exemplificate operatii de creare si formatare a 

unei pagini 

-sunt prezentate diverse module ale Wordpress si 

modul lor de implementare in site 

 

 

Expunerea 

Exercitiul 

Demonstratia 

Studiul de caz 

Notează în caiete; 

Acceseaza linkurile 

enumerate 

Descarca CMS-ul 

Wordpress 

Raspund la intrebarile 

profesorului 

5 Evaluare(20 min) Realizarea unui site/blog pe 

platforma gratuita Wordpress 

in vederea familiarizarii cu 

elementele specifice de creare 

formatare si publicare a unei 

pagini web. 

-realizeaza un blog personal  

-creaza pagini  

-insereaza text si imagini in pagini 

-personalizeaza designul temei acelui blog 

-publica paginile web 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

Comunică cu profesorul, 

realizeaza pagini si le 

modifica setarile, 

fundalul etc 

-se introduc text si 

imagini in paginile Web 

 

  

SCENARIUL DIDACTIC 



 

 

Lesson Plan 
 

 

 

Teacher: Stanciu Nicoleta Daniela 

School: Economic College „ Ion Ghica”, Braila 

Class : 11th grade  

Lesson: Business English 

Topic: English and other world languages  

Skills: Speaking, reading, writing 

 

Lesson  aims: -to motivate the students by getting them interested in the topic 

                       -to encourage the students to give examples of words from Business English 

                            used in the business domain 

                       -to teach some commonly-used loan words 

                       - to give the students the opportunity to speak about the importance of  Business  

                            English nowadays 

                        

Materials: handouts, blackboard,textbook 

 

Activity 1 

 

Aim:-to motivate the students by getting them interested in the topic 

Procedure:  -the teacher asks the students if they know what Business English refer to and then 

they receive some handouts related to the topic and they comment on it. 

 

Activity 2 

 

Aim:-to encourage the students to give examples of words from Business English used in the  

           business domain 

Procedure: -the teacher asks the students to make a list on the board with common English 

words which are in our language and advises them to think about business domains in order to give 

such examples. 

                   

Activity 3 

 

Aim:- to teach some commonly-used loan words 

Procedure: -the students read a list of loan words and try to translate them. After reading the 

new words they should try to categorise the words. The teacher translates the unknown words and 

gives synonyms in English. 

 

Activity 4 

 

Aim:-to give the students the opportunity to speak about the importance of English nowadays 

Procedure:-the reading text refers to the importance of Business English nowadays. The teacher 

lets the students try to work out the meanings of the new words in the context and then gives 

synonyms.The students tell their opinions about the importance of English in the present society. 

Then the teacher gives the homework to the students  

                     " Write an essay about the importance of  Business English in the present society".  

 



HANDOUT  

Business English 

 

In the beginning of my presentation, I want to talk about the Business English concept afterwards, I will 

present to you some simple steps to start your own company. English became the predominant language of 

business during the second half of the Twentieth Century for various reasons. The USA became the 

world’s most important economic power and was also one of the ‘victors’, alongside Britain, of the 

Second World War.  

The increasingly international nature of business made moving towards a ‘common’ language a necessity. 

English was a perfect candidate as it was already spoken as a first or second language by many people 

around the globe (partially as a result of British colonialism). It is now spoken by over 500 million people 

in a vast number of territories, including Britain, Canada, the United States of America, Australia, India 

and Southern Africa and has truly become a ‘global’ language. Business English is therefore considered as 

being essential for all people who wish to work in any area of business, aviation, computing, etc. 

 As the economy becomes increasingly global, the importance of Business English continues to 

grow.‘Business English’ is the wide-embracing term that is used to describe the type of English that is 

used by people to do business. ‘English for Business focuses on the English language skills necessary to 

communicate in an increasingly global business environment.’ The range of different subject areas 

included under the umbrella term ‘Business English’ is wide. The Oxford Business English 

Dictionary includes the following areas : accounting, commerce, e-commerce, economics, finance, HR, 

insurance, IT, law, manufacturing, marketing, production, property, the stock exchange, (international) 

trade, transport. Does this mean that everything which is not considered to be General English is in fact 

Business English? The answer is no. There is a wider term for English which is not considered to be 

general: ESP (English for Specific Purposes). This acronym includes all the different areas of ‘Business 

English’ and more (English for hotels and catering, English for Science, English for Academic Purposes 

(EAP), etc). Now, that you know what this concept means, let  me tell you how to be your own boss. 

There are no limits on who can become a great entrepreneur. You don't necessarily need a college degree, 

a lot of money in the bank or even business experience to start something that could become the next 

major success. However, you do need a strong plan and the drive to see it through. If you're 

on Entrepreneur, odds are you already have the drive, but you might not know how to start building your 

empire.  

 

 

 

 

http://www.oup.com/elt/select?url=%2Feltnew%2F%3Foup_jspFileName%3DsiteHomePage.jsp
http://www.oup.com/elt/select?url=%2Feltnew%2F%3Foup_jspFileName%3DsiteHomePage.jsp


 

 

Lesson Plan 
 

 

 

 

Teacher:: Stanciu Nicoleta Daniela 

School: Economic College „ Ion Ghica”, Braila 

Class : 10th grade  

Lesson: Entrepreneurship 

Skills: Speaking, reading, writing 

 

Lesson  aims: -to motivate the students by getting them interested in the topic 

                       -to encourage the students to talk about Entrepreneurship 

                       -to define the term 'entrepreneur'  

                       - to ask the students to make a business plan 

                                                  

Materials: handout, flipchart ,textbook 

 

 

Activity 1 

 

Aim:-to motivate the students by getting them interested in the topic 

Procedure:  -the teacher asks the students if they know what Entrepreneurship  refers to and then  

                    they  receive some handouts related to the topic and they comment on it. 

  

Activity 2 

 

Aim:-to encourage the students to talk about Entrepreneurship 

Procedure: -the teacher asks the students to determine the central ideas or conclusions of the text; 

trace the text's explanation or depiction of a complex process, phenomenon, or concept; 

provide an accurate summary of the text. 

 

Activity 3 

 

Aim:- to define the term 'entrepreneurship'  

Procedure: -the students are asked to provide their opinions related to this term and to offer some 

                    possible definitions of the concept. Entrepreneurship is not a sideline sport. In order to  

                    fully understand the challenges and excitement of developing an idea into a profitable or 

                    worthwhile endeavor, students must engage with hands-on projects. The key is to get  

                    students thinking, trying out new ideas, and failing a time or two in order to understand  

                    how to approach problems in a creative way 

 

Activity 4 

 

Aim:- to ask the students to make a business plan  



 

 

Procedure:- The research aspect of this project comes in the form of having students compare similar 

companies and plan their company accordingly. The teacher will want to provide students 

with a blank business plan template (include business name, description of business, cost 

of product or service, target customers, etc.) and will give them the time to complete their 

planning before presenting their idea to the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HANDOUT 

                                                           Entrepreneurship 
 

 

Economists have never had a consistent definition of "entrepreneur" or "entrepreneurship" (the word 

"entrepreneur" comes from the French verb entreprendre, meaning "to undertake"). Though the 

concept of an entrepreneur existed and was known for centuries, the classical and neoclassical 

economists left entrepreneurs out of their formal models: They assumed that perfect information 

would be known to fully rational actors, leaving no room for risk-taking or discovery. It wasn't until 

the middle of the 20th century that economists seriously attempted to incorporate entrepreneurship 

into their models. 

In economist-speak, an entrepreneur acts as a coordinating agent in a capitalist economy. This 

coordination takes the form of resources being diverted toward new potential profit opportunities. 

The entrepreneur moves various resources, both tangible and intangible, promoting capital 

formation. 

In a market full of uncertainty, it is the entrepreneur who can actually help clear up uncertainty, as he 

makes judgments or assumes the risk. To the extent that capitalism is a dynamic profit-and-loss 

system, entrepreneurs drive efficient discovery and consistently reveal knowledge. Established firms 

face increased competition and challenges from entrepreneurs, which often spurs them toward 

research and development efforts as well. In technical economic terms, the entrepreneur disrupts 

course toward steady-state equilibrium. 

Nurturing entrepreneurship can have a positive impact on an economy and a society in several ways. 

For starters, entrepreneurs create new business. They invent goods and services, resulting in 

employment, and often create a ripple effect, resulting in more and more development. For example, 

after a few information technology companies began in India in the 1990s, businesses in associated 

industries, like call center operations and hardware providers, began to develop too, offering support 

services and products. 

Entrepreneurs add to the gross national income. Existing businesses may remain confined to their 

markets and eventually hit an income ceiling. But new products or technologies create new markets 

and new wealth. And increased employment and higher earnings contribute to a nation’s tax base, 

enabling greater government spending on public projects. 

Entrepreneurs create social change. They break tradition with unique inventions that reduce 

dependence on existing methods and systems, sometimes rendering them obsolete. Smartphones and 

their apps, for example, have revolutionized work and play across the globe. 

Entrepreneurs invest in community projects and help charities and other non-profit organizations, 

supporting causes beyond their own.  

 

https://www.investopedia.com/terms/n/neoclassical.asp
https://www.investopedia.com/terms/n/neoclassical.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/102914/main-characteristics-capitalist-economies.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/steady-state-economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/gross-national-income-gni.asp


 

 

Lesson Plan 
 

 

 

 

Teacher:: Stanciu Nicoleta Daniela 

School: Economic College „ Ion Ghica”, Braila 

Class : 10th grade  

Lesson: Money 

Skills: Speaking, reading, writing 

 

Lesson  aims: -to motivate the students by getting them interested in the topic 

                       -to explore attitudes to money and giving 

                       - to have an interesting discussion about how they can start and maintain their own 

                             business, their income tax and tax exemptions 

                       - to discuss about the positive and negative sides of money   

 

                                                  

Materials: handout, flipchart ,highlighters 

 

Activity 1 

 

Aim:-to motivate the students by getting them interested in the topic 

Procedure:  -the teacher asks the students if they know what the term „money’refers to and then  

                    they  receive some handouts related to the topic and they comment on it. 

  

Activity 2 

 

Aim:-to explore attitudes to money and giving 

Procedure: - The teacher invites different students to explain their perspectives. In groups, the 

students discuss these questions and offer feedback after each discussion. The students 

are asked to browse some items and make purchasing decisions. A purchase is made 

when money is handed over and the details recorded on their personal shopping list. 

Activity 3 

 

Aim:- to have an interesting discussion about how they can start and maintain their own business, 

their income tax and tax exemptions 

Procedure: - The lesson can prove to be very useful as a resource teachers can recommend in  

                      preparation for a class on money. The students can be provided with a list of concepts  

                      they need to follow throughout the lesson, such as: 

 What taxes are paid by entrepreneurs? 

 What are possible tax exemptions? 

 How to calculate taxes. 

 How much can one earn as a teen tax consultant? 



Activity 4 

 

Aim:- to discuss about the positive and negative sides of money   

Procedure: -The teacher asks the students to create two columns: good and bad and to reflect on  

                   some of the ideas about money discussed in the lesson. In one column,they have to 

                   write what money is good for. In the other, they have to write what the negative side of  

                   money are. Share some of the ideas.  

                   They are asked them to write a concluding  paragraph about what they feel is the best  

                   way to handle money. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         HANDOUT                                                 

 

                                                     MONEY 

                             HOW IMPORTANT IS IT TO YOU ? 

                                              

              Money has been used for thousands of years, and it has taken a wide variety of forms. 

Commodities were used as money in ancient societies. A commodity was a unit of account ,the 

medium of exchange ,and a store of value. Money bewitches people. 

               People devise most ingenious ways to get it,and most ingenious ways to get rid of it.Money 

is the only commodity that is good for nothing but to be got rid of. It will not feed you ,clothe you, 

shelter you ,or amuse you unless you spend it or invest it. It imparts value only parting. People will 

do almost anything for money ,and money will do almost anything for people. 

               Money is a captivating, circulating and stressing puzzle. Ask an economist about money 

and you may be sorry. He will tell you that money is a medium of exchange ,a standard of value,a 

store of value and a standard of deferred payments. Benjamin Franklin said ”Time is Money”-but he 

also said that money had never made a man happy ,nor would it, as there was nothing in its nature to 

produce happiness. 

              The unit of English coinage is the pound sterling, which is worth 100 new pennies 

(100p.).The symbol £ is always placed before the figures. But the abbreviation of “p” is written after 

the corresponding figures. The Bank of England issues banknotes for £1, £5,£ 10 ,£50 and 

£100.There are three bronze coins1/2(half penny),the one and two new penny and two cupro-nickel 

coins, the five and ten new penny.  

 

 

                                                     
  



COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BRĂILA 

DISCIPLINA: MEDIUL CONCURENTIAL AL AFACERILOR  
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STRATEGII IN MEDIUL CONCURENTIAL 

TITLUL LECŢIEI: PROMOVAREA PE PIATA A OFERTEI PROPRII DE PRODUSE SI SERVICII A 

FIRMEI – PUBLICITATEA  

TIPUL LECŢIEI: ASIMILARE DE NOI CUNOȘTINȚE 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: CABINET FIRMA DE EXERCIȚIU 

PROF. CĂTĂLIN ISTRATE                                              

CLASA a XII-a  A                                                                           
DURATĂ:  50 MIN 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

Titlul lecţiei:Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de produse a firmei – PUBLICITATEA 

 

    A. Necesitatea studierii temei: cunoaşterea formelor de promovare a ofertei proprii de produse a 

firmei şi aplicarea acestora. 

 

    B. Structura logică a conţinutului lecţiei: 

1. Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de produse a firmei: 

 definire 

 mixul de marketing 

 obiective 

 forme 

2. Publicitatea: 

 definire 

 scopul 

 obiective 

 legislaţie 

 mediile publicitare - tehnici şi instrumente 

 aplicaţii concrete 
 

C. Obiectivele lecţiei: 
 

 

Capacitatea care se ur-

măreşte a se forma la e-

levi prin învăţare  

Comportamentul 

prin care elevii vor 

proba capacitatea 

respectivă 

Condiţiile în care vor 

lucra elevii pentru a 

realiza 

comportamentul 

Criterii de realizare 

( limita minimă 

admisă) 

O1-identificarea relaţiei 

dintre promovare şi 

comunicare din cadrul 

mixului de marketing 

 Prin precizarea 

elementelor mixului 

de marketing şi a 

relaţiei promovare-

comunicare 

Elevii definesc mixul 

de marketing şi 

stabilesc relaţia dintre 

promovare şi 

comunicare 

90% 

O2-evidenţierea obiec-

tivelor promovării ofertei 

proprii de produse a firmei 

 Prin prezentarea lor Elevii numesc 

obiectivele şi le 

exemplifică 

90% 

O3-identificarea scopului 

publicităţii realizate de 

firmă  

Prin enumerarea 

elementelor lui  

Elevii  identifică ele-

mentele scopului şi 

precizează durata 

realizării lor 

90% 

O4-identificarea şi exem-

plificarea obiectivelor 

publicităţii 

Prin enumerarea lor Elevii identifică 

categoriile de obiective 

ale publicităţii, le 

90% 



exemplifică 

O5- evidenţierea legislaţiei 

care trebuie respectată în 

cadrul publicităţii 

Prin enumerarea lor Elevii identifică ce 

anume interzice legea 

publicităţii 

80% 

O6-evidenţierea şi exem-

plificarea mediilor pu-

blicitare 

Prin enumerarea lor Elevii precizează care 

sunt mediile publici-

tare, tehnicile şi 

instrumentele utilzate 

în cadrul lor, avantajele 

şi dezavantajele. 

80% 



SCHEMA LECŢIEI – 1.  PROMOVAREA 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptarea/

menţinerii 

mărcii; 

îmbunătăţire 

eficienţeă 

promoţională 

Forme 

creşterea 

vânzărilor 

Mixul de 

marketing 

Promovarea pe 

piaţă a ofertei 

proprii 

crearea 

unei 

diferenţe 

competitive 

informarea 

şi educarea 

pieţei 

crearea 

unui climat 

favorabil 

Marketing 

direct 

obiective 

menţinerea  

segmentului 

de piaţă 

Promovarea 

vânzărilor 

Forţele de 

vânzare 

Utilizarea 

mărcilor 

Manifestări 

promoţional

e 

Relaţii  

publice 

Comunicar

e prin 

ambalaj şi 

etichetă 

definire 
PUBLICI-

TATEA 



SCHEMA LECŢIEI -  2. PUBLICITATEA 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina-

rea actului 

de 

cumpărare 

menţinerea 

fidelităţii 

Mediile 

publicitare 

asigurarea 

unei 

informări 

complexe 

Legislaţia 

PUBLICITATEA 

modificări de 

comporta-

ment 

Scopul 

tipăriturile 

publicitatea 

exterioară 

publicitatea 

directă 

publicitatea 

la locul de 

vânzare 

definire Mass-media 

Obiective 

obiective de 

persuasiune 

 

obiective de 

informare 

obiective de 

amintire / 

reamintire 

 



D. Strategii didactice 

 

Timp Etape de instruire Arii de 

conţinut 

Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de organizare a 

activităţii 

Profesor Elevi Profesor Elevi 

2′ 1. Secvenţa introductivă 

( discuţii pregătitoare) 

2. Crearea contextului: 

- se dau cuvintele „cheie”:   

promovare, publicitate 

 

-scriu cuvintele cheie în 

caiete 

 

 

conversaţia 

 

frontal 

 

 

colectiv 

 

individual 

4′ 3. Transmiterea noilor cu-

noştinţe 

- elaborează schema logică a 

conţinutului lecţiei 

 

- ajută la elaborarea sche-

mei logice a conţinutului 

Promovarea 

pe piaţă a 

ofertei 

proprii de 

produse a 

firmei – 

Publicitatea 

observaţia 

descoperirea 

Conversaţia 

Metoda 

ciorchinele 

(iniţial) 

Prezentare 

PPT 

Tabla 

Calculator 

Proiector 

 

 

 

frontal 

 

individual 

colectiv 

15′ 4. Fixarea ( feed-back) 

Pentru aplicarea metodei 

Ciorchinelui solicită elevilor ca să 

completeze schema la tablă cu 

ceea ce ştiu sau trebuie să afle 

despre promovare şi publicitate. 

Prezintă un material Power Point 

despre Promovare - Publicitate. 

Solicită elevilor să completeze 

schema în caiete şi la tablă pe 

baza informaţiilor din prezentarea 

PPT; 

Accentuează faptul că Promovarea 

(comunicarea cu clientul) are un 

rol decisiv în succesul/insuccesul 

unei afaceri, iar publicitatea  este 

una din formele cu cel mai mare 

 

- ascultă lămuririle pro-

fesorului. 

- vizionează prezentarea 

PPT, selectează informa-

ţiile şi realizează sistema-

tizarea, completând sche-

ma în caiete (pe parcur-

sul oprezentării) şi la ta-

blă (după prezentare) 

 

 

-corectează eventualele 

greşeli în caiete; 

 

Observaţia 

 

Descoperirea 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Metoda 

ciorchinele  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

individual 

 



impact al promovării; ele trebuie 

realizate de specialişti.  

 

26′ 5. Proba de evaluare 

Solicită elevilor, organizaţi în 

grupe/firme: 

- realizarea unui afiş pentru firma 

lor; 

-realizarea unui moment publicitar 

(spot publicitar). 

Acordă sprijin şi evaluează 

activitatea elevilor. 

Se organizează în  echi-

pe de promovare alcătui-

te din  câte şase elevi, 

conform firmelor; 

solicită sprijin, dacă este 

cazul 

Realizează şi prezintă 

momentul publicitar; 

Ascultă, pun întrebări. 

  

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

 

 

Joc de rol 

 

 

Cartoane 

Markere 

Coli  

 

Frontal 

 

Pe echipe de 

lucru 

 

individual 

 

colectiv 

3′ 6. Secvenţa finală 

- notarea elevilor/grupelor, tema 

pentru acasă 

 

- elevii îşi notează tema 

pentru acasă 

     

     

 

 E. Desfăşurarea lecţiei: 

 

Nr 

crt 

Secvenţele 

instruirii 

Obiec-

tive 

Activităţi desfăşurate Arii de 

conţinut 

Tim

p 

(mi

n) 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

Obser-

vaţii De profesor De elevi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Secvenţa 

introducti-

vă 

 Salută elevii, verifică 

prezenţa, cere elevilor să 

aibă pe bancă cele nece-

sare lecţiei. 

Pregătesc cele ce-

rute. 

 2 Conversaţia  Frontal  

2. Captarea 

atenţiei 

 Stabileşte titlul lecţiei, 

adresând elevilor între-

barea: „este necesar şi 

suficient pentru ca un 

produs să fie bun, foarte 

bun, ca să se vândă, iar 

firma să înregistreze un 

succes?”  

Elevii răspund  2 Conversaţia 

problematizarea 

Tabla Frontal  



3. Anunţarea 

titlului lec-

ţiei şi a 

obiective-

lor 

operaţio-

nale 

 Notează pe tablă titlul 

lecţiei şi prezintă pe scurt 

scopul acesteia  

Elevii notează în 

caiete titlul lecţiei 

 2 Expunerea Tabla Frontal  

4. Organizare

a situaţiilor 

de învăţare 

pentru 

realizarea 

obiective-

lor O1- O6 

O1 

 

O2 

 

O3 

O4 

O5 

O6 

Elaborează schema logică 

a conţinutului lecţiei – 

metoda Ciorchinele:  

completează cu elevii ceea 

ce aceştia deja ştiu; le 

explică elevilor sarcina de 

lucru pe parcursul orei: 

completarea schemei în 

caiete şi la tablă pe baza 

informaţiilor oferite de 

prezentarea PPT şi 

realizarea unui moment 

publicitar pe grupe/firme 

(afiş, spot publicitar, anunţ 

publicitar, etc.) 

Prezintă elevilor în PPT 

lecţia. 

Răspunde întrebărilor, 

acordă sprijin, dacă este 

cazul. 

Ascultă explicaţii-

le profesorului. 

 

 

 

 

În timpul pre-

zentării elevii 

completează  

schema în caiete şi 

la tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

Promovare

a pe piaţă a 

ofertei pro-

prii de pro-

duse a 

firmei – 

Pu-

blicitatea 

 

15 Expunerea, 

conversaţia 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinele 

 

 

 

 

 

Prezentare PPT 

 

Calculator 

Proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

. 

5. Conexiune

a inversă 

 Solicită elevilor prezen-

tarea momentului publi-

citar/firme, grupe. 

Explică metoda de lucru – 

Joc de rol şi coordonează 

desfăşurarea ei. 

Oferă lămuriri şi trage 

concluzii. 

Prezintă momentul 

publicitar/firme. 

Ascultă, evaluea-

ză, trag concluzii 

privind rolul pu-

blicităţii în pro-

movarea ofertei 

firmei. 

 

26 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Demonstraţia 

 

Joc de rol 

 

Cartoane 

Markere 

Coli 

Cărţi 

 

Frontal 

 
pe grupe 



 

6. Tema 

pentru 

acasă 

 Prezentarea unei moda-

lităţi de promovare a 

vânzărilor firmei. 

Notează tema. 

 

Cer lămuriri. 

 

3 Explicaţia 

   



 



 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : COLEGIUL ECONOMIC “ ION GHICA” BRĂILA 

DISCIPLINA: ECONOMIE 

TITLUL LECŢIEI: Piaţa capitalurilor sau piaţa financiară  

TIPUL LECŢIEI: Asimilare de noi cunostinte – Lectie Mixtă 

SCOPUL LECŢIEI :  Formarea limbajului de specialitate economic 

PROFESOR  : ISTRATE CĂTĂLIN 

CLASA : a XI a A 

DURATA : 50 min 

                                                                                                                  PROIECT  DIDACTIC 

 
COMPETENŢE GENERALE 

 Utilizarea corectă a conceptelor specifice economiei, precum piaţa, preţul şi titlurile de valoare. 

 Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit rolurilor asumate. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a 

acesteia; 

 Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate; 

 Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice; 

 Adecvarea comportamentului economic propriu la cerinţele unui mediu concurenţial ; 

 Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi 

macroeconomică sau individuală şi socială. 

STRATEGII DIDACTICE 

M eto de  ş i  p r o ced ee   

- expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea,observaţia sistematicǎ şi 

independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ 

Mijloace materiale: 

- culegere de probleme, fişe de documentare, fişă de lucru. 

Forme de organizare 

- frontală, individuală, de grup. 

Metode de evaluare 

- Formativă 

- Sumativă 

BIBLIOGRAFIE: 

Manual de Economie, Editura Economică Preuniversitaria, 2015 

Economie, autor Liviu Andrei, Editura Economică, 2017 

 

 

 

 

                                           



                                                       SCENARIUL  DEMERSULUI  DIDACTIC 

 

 

SECVENŢE 

DIDACTICE 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

RESURSE  

Moment 

organizatoric 

 

Verifică prezenţa , aspecte 

de disciplină şcolară 

Comunică absenţii 

Se pregătesc pentru lecţie 

Catalog 

Conversaţia 

euristică 

Etapa de verificare 

a cunoştinţelor  şi 

anunţarea temei 

Verifică cunoştinţele 

anterioare prin rezolvarea 

unui set de probleme 

 Răspund la întrebări 

Rezolvă probleme 

Conversaţia 

euristică 

Caiete 

Problematizare 

Prezentarea nolui 

conţinut 

Prezintă lecţia nouă “Piaţa 

capitalurilor “ : piaţa financiară, 

titluri de valoare 

Distribuie fişa de documentare 

 Au luat notiţe şi şi-au 

însuşit noile cunoştinţe 

privind “Piaţa capitalurilor “ 

Notează în caiete 

Pun întrebări 

Conversaţia 

 euristică 

Explicaţia 

Fişa de 

documentare 

Asigurarea feed-

back-ului 

A pus întrebări elevilor din 

lecţia nouă prezentată 

Şi-au însuşit cunoştinţele 

Solicită sprijin 

Răspund la întrebări din 

lecţia nouă 

Conversaţia 

euristică 

 

Tema pentru acasă Anunţă tema pentru acasă  Notează tema Explicaţia 

Fişă de lucru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

  FIȘA DE DOCUMENTARE                                              

 

PIAȚA FINANCIARĂ reprezintă conjuncturi prin care activele financiare sunt constituite si introduse în 

circuitul economic. Ea este o piață specializată a economiei unei țări unde se întâlnesc și se reglează 

fluxurile cererii și ale ofertei de active financiare. 

Având în vedere felul de activitate care circulă pe piața financiară, aceasta se compune din 3 mari 

segmente:  

 Piața Bancară reprezentând multitudinea relațiilor de credit la care participă active bancare care 

nu-și schimbă valoarea prin negociere;  

 Piata de Capital care este ansamblul tranzacțiilor cu titlu pe termen lung și mediu a ăaror valoare 

se modifică prin negociere; 

 Piata Monetară care este constituită de tranzacții cu titluri pe termen scurt sau ușor lichidabile. 

INSTRUMENTE DE BAZĂ ALE PIEȚEI DE CAPITAL: 

Titlurile Financiare: sunt titluri de valoare necomerciale care dau dreptul deținătorilor de a 

obține un venit fix sau variabil. 

Acțiunile: Societățile pe acțiuni au un capital social format din mai multe porțiuni egale care se 

vând pe piața investitorilor. Aceste porțiuni se numesc acțiuni. Acțiunea este un titlu de 

proprietate care pe de o parte aduce posesorului o parte din beneficiul net al societății iar pe de 

altă parte supune titularul la riscul de a nu primi nici un venit dacă firma lucrează în pierdere.  

Acțiunile dau dreptul la un câștig numit divident acesta reprezentând partea din beneficiul net al 

societății, stabilit anual. 

                                                                                        



Obligațiunile: sunt titluri de creanță care reflectă un credit acordat emitentului și obligația 

acestuia de a rambursa împrumutatorului suma împrumutată la un termen stabilit. Investitorul are 

dreptul și la o dobandă calculată pe termenul împrumutului. Această dobândă se numește cupon. 

Obligațiunile pot fi nominale unde include și numele titularului sau la purtător titularul fiind 

posesorul înscrisului din momentul exercitării dreptului dat de obligațiune. 

Bonurile de Trezorerie: sunt instrumente financiare standardizate, de risc minim și cu dobânda 

atractivă, emise de către Ministerul Finanțelor. 

Renta de Stat: este un titlu de valoare emis de stat pe care cumpărătorul îl poate vinde. 

Emitentul se angajează să plătească pe o perioadă nedeterminată o anumită sumă, la intervale de 

timp stabilite. 

Oferta Publică: constă în punerea în vânzare a titlurilor financiare către investitori necunoscuți, 

atrași de pe piață prin prezentarea prospectului emisiunii.                                              

 

PARTICIPANȚII LA PIATA DE CAPITAL 

 Emitentul: este partenerul care are nevoie de fonduri și le caută pe piață.  

 Investitorii: sunt posesorii de capital care doresc să-l valorifice. 

 Intermediarii: sunt reprezentanți de o serie de instituții, societăți comerciale sau 

persoane fizice calificate pt această activitate.   

  

 

 



COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BRĂILA 

DISCIPLINA: ECONOMIA INTREPRINDERII  
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII ECONOMICE 

TITLUL LECŢIEI: Organizarea structurală- structura funcțională 

TIPUL LECŢIEI: ASIMILARE DE NOI CUNOȘTINȚE 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Cabinet informatică 

PROF. CĂTĂLIN ISTRATE                                              

CLASA a IX-a  A                                                                           
DURATĂ:  50 MIN 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

Titlul lecţiei: Organizarea structurală- structura funcțională a firmei 

 

    A. Necesitatea studierii temei: cunoaşterea structurii funcționale a unei firmei. 

 

    B. Structura logică a conţinutului lecţiei: 

1. Structura funcțională cuprinde: 

 Componente – postul, functia, compartimentul 

 Relatii organizatorice 

 Ordinea componentelor (nivelul, treapta ierarhica, ponderea ierarhica) 

 
 

C. Strategii didactice 

 

Timp Etape de instruire Arii de 

conţinut 

Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de organizare a 

activităţii 

Profesor Elevi Profesor Elevi 

5′ 1. Secvenţa introductivă 

( discuţii pregătitoare) 

2. Crearea contextului: 

- se dau cuvintele „cheie”:  postul, 

Funcția, compartimentul 

 

-scriu cuvintele cheie în 

caiete 

 

 

conversaţia 

 

frontal 

 

 

colectiv 

 

individual 

15′ 3. Transmiterea noilor cu-

noştinţe 

- elaborează schema logică a 

conţinutului lecţiei 

 

- ajută la elaborarea sche-

mei logice a conţinutului 

- vizionează prezentarea 

Componente

le structurii 

funcționale 

observaţia 

descoperirea 

Conversaţia 

Prezentare 

Tabla 

Calculator 

Videoproiect

or 

 

 

frontal 

 

individual 

colectiv 



Prezintă un material Power Point  

privind structura funcțională 

PPT PPT  

 

 

 

20′ 4. Fixarea ( feed-back) 

Pentru aplicarea metodei 

Brainstorming solicită elevilor să 

definească postul, funcția și 

compartimentul 

Solicită elevilor să identifice 

structura funcțională a SC 

Brainconf SA Brăila 

.  

 

 

- ascultă lămuririle pro-

fesorului. 

-selectează informaţiile şi 

realizează pe foi de 

flipchart în echipe 

structura funcțională a 

firmei 

- finalizează aplicația 

dată  

 Metoda 

Brainstorming 

Descoperirea 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Metoda 

braistorming 

 

 

 

Flipchart 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

Lucru pe 

echipe 

 

Individual 

 

10′ 6. Secvenţa finală 

- notarea elevilor/grupelor, tema 

pentru acasă 

 

- elevii îşi notează tema 

pentru acasă 

     

     

 

 D. Desfăşurarea lecţiei: 

 

Nr 

crt 

Secvenţele 

instruirii 

Obiec-

tive 

Activităţi desfăşurate Arii de 

conţinut 

Ti

mp 

(mi

n) 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

Obser-

vaţii De profesor De elevi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Secvenţa 

introducti-

vă 

 Salută elevii, verifică 

prezenţa, cere elevilor să 

aibă pe bancă cele nece-

sare lecţiei. 

Pregătesc cele ce-

rute. 

 2 Conversaţia  Frontal  

2. Captarea 

atenţiei 

 Anunță titlul lecției și 

competențele dobândite 

Elevii răspund  2 Conversaţia 

problematizarea 

Tabla Frontal  

3. Anunţarea 

titlului lec-

 Notează pe tablă titlul 

lecţiei şi prezintă pe scurt 

Elevii notează în 

caiete titlul lecţiei 

 1 Expunerea Tabla Frontal  



ţiei şi a 

obiective-

lor 

operaţio-

nale 

scopul acesteia  

4. Organizare

a situaţiilor 

de învăţare 

pentru 

realizarea 

obiective-

lor  

 Elaborează schema logică 

a conţinutului lecţiei 

Completează cu elevii 

ceea ce aceştia deja ştiu 

Prezintă elevilor în PPT 

lecţia. 

Explică elevilor sarcina de 

lucru pe parcursul orei  

Răspunde întrebărilor, 

acordă sprijin, dacă este 

cazul. 

Ascultă explicaţii-

le profesorului. 

 

 

 

 

În timpul pre-

zentării elevii 

completează  

schema în caiete şi 

la tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

Componen

tele 

structurii 

funcționale 

-Postul 

-Funcția 

Comparti

mentul  

15 Expunerea, 

conversaţia 

 

Prezentare PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Videoproi

ector 

Flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

. 

5. Conexiune

a inversă 

 Solicită elevilor să 

identifice structura 

funcțională a SC 

Brainconf SA Brăila  

Explică metoda de lucru –  

Oferă lămuriri şi trage 

concluzii. 

 

 

Lucrează în echipe 

Realizează 

structura 

funcțională 

Liderul echipei 

prezintă structura 

 

20 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Dezbaterea 

Metoda 

brainstorming 

Lucrul în 

echipă 

 

Foi 

flipchart 

Markere 

Internet 

 

Frontal 

 
pe grupe 

6. Tema 

pentru 

acasă 

 Identificarea 

compartimentelor dintr-o 

firmă cu profil comerț cu 

amănuntul 

Notează tema. 

 

Solicită lămuriri. 

 

10 Explicaţia 

   



 



LESSON PLAN  

 
NAME: POMPILIA MARALOIU 

SCHOOL: Colegiul Economic “Ion Ghica” BRAILA 

CLASS: 11
th 

 

TIMING: 50’ 

LESSON: Speaking and Vocabulary: Technology 

TYPE OF LESSON: Enrichment and consolidation of language and skills 

SKILLS: Speaking, Reading, Writing 

INTERACTION: Teacher-student, student-teacher, student-student 

AIDS:  Textbooks, blackboard, chalk, notebooks, flipchart, markers, worksheets 

TEACHING TECHNIQUES: conversation, explanation, example, brainstorming, debate 

POSSIBLE PROBLEM: Students may be reluctant to speak.  

LESSON AIMS:    1. – to allow students to practise vocabulary related to technology 

                                 2. - to allow students to focus on some common words related to modern  

                                        technology 

                                3. - to allow students to develop their speaking skills 

OBJECTIVES:       1. Students will get a better awareness of modern technology. 

                                  2. Students will have developed their language skills-particularly speaking skills. 

EVALUATION:  - continuous –through observation and analysis of answers  

STAGES:  

 

ACTIVITY 1: Warm up 

Aims: - to encourage students’ involvement 

Procedure:  

Teacher’s activity: Teacher greets students and asks them questions about their mood to encourage 

speaking. The students answer the teacher’s questions. The student on duty tells the absents, the teacher 

writes the absents in the Catalogue, then she checks homework and the students correct the mistakes, if 

necessary.  

Interaction: T-Ss, Ss-T, whole class 

Timing: 7’  

 

ACTIVITY 2:  Brainstorming 

Aims: - to introduce students into the new topic 



Procedure:  

Teacher’s activity: Teacher asks students to think about some advances in technology over the last 30-

50 years and answer her questions: Are there any things you take for granted that your parents (or 

grandparents) would have been unfamiliar with when they were the same age? The teacher writes their 

suggestions on the blackboard. And then she asks them what, in their opinion, the most important 

object is. Why? Could you live without it? How would your life be different if this didn’t exist? Then the 

teacher asks students to work in groups and brainstorm as many words as they can related to phones, 

cameras, and computers.  

Students’ activity:   The students answer the teacher’s questions then they work in groups and 

brainstorm words related to computer, cameras, and phones. The students who receive pens from the 

teacher come to the flipchart and write the examples their colleagues come up with.  

Interaction: T-Ss, Ss-T, GW, whole class 

Timing: 8’ 

 

ACTIVITY 3:  

Aims:  - to allow students to practise vocabulary related to technology    

Procedure:    

Teacher’s activity: The teacher asks the students to open their notebooks, work in pairs and solve 

Exercise 1on page 68 in their textbooks putting the words in the correct category Computer, Camera, 

Telephone. Then they are asked to fill in the sentences in Exercise 2 with the correct word from the 

previous exercise.  

Students’ activity: Students work in pairs and solve the two exercises in their textbooks writing the 

answers in their notebooks.     

Interaction: T-Ss, Ss-T, PW 

Timing: 10’  

 

ACTIVITY 4: Debate 

Aims: - to allow students to develop their speaking skills 

Procedure:  

Teacher’s activity: The teacher asks students to work in their groups and find arguments for and 

against the following topic: Mobile phones are teenagers’ best friends. The first two groups are asked 

to find arguments for and the last three groups are asked to find arguments against the topic. The 

teacher shows the students a flipchart paper on which are drawn two balloons, one where the students 



should write arguments to support the topic and one where students have to write arguments against the 

topic. The balloon containing the most convincing arguments wins the debate.  

Students’ activity: Students work in their groups. Find arguments to support the topic and arguments 

against the topic, then the leaders of the five groups come to the flipchart and fill in the corresponding 

balloons.  

Interaction: T-Ss, Ss-T, GW 

Timing: 10’  

 

ACTIVITY 5: Feed-back 

Aims: - to allow students consolidate vocabulary related to modern technology 

Procedure:  

Teacher’s activity: Teacher gives the students some worksheets containing exercises related to 

technology and asks them to work in pairs and solve them.  

Students’ activity: Students work in pairs and solve the exercises. The students named by the teacher 

share their answers with the rest of the class.  

Interaction: T-Ss, Ss-T, PW, whole class 

Timing: 10’ 

 

ACTIVITY 6: Assigning homework  

Teacher’s activity: Teacher asks the students to write a short paragraph about the benefits the mobile 

phones and the computers brought to everyday life. Then the teacher makes some appreciations 

concerning students’ involvement in the lesson. The students listen to the teacher’s observations. 

Interaction: T-Ss  

Timing: 5’  



LESSON PLAN 

 
TEACHER: POMPILIA MARALOIU 

 

Class: 10 B 

Lesson: CULTURES 

Level: elementary 

Aims: (by the end of the lesson, students will be able to): 

-practise using the Present Simple and the Present Continuous 

-read sentences and be able to order them while viewing the activities. 

-talk about things they are doing at the present. 

-differentiate the uses of the tenses. 

Language Focus: vocabulary/formation rules for the present continuous. 

Timetable Fit:  

 In the previous lesson, the students have learnt about holidays and 

how to write a postcard. 

 In the next lesson, pupils will talk about life in the UK. 

Aids: textbook, blackboard, cassette, cassette player, handouts, video-projector,  

Anticipated Problems: Some students may not understand at first the difference 

between tenses due to the fact that they are used to only one present tense, therefore this 

distinction might be hard to understand. 

Solution to the anticipated problem: Ss need a lot of awareness-raising activities and 

meaningful practice where the choice of the form depends on the context. 

Assumptions: The Ss already handle a satisfying level of language in order to 

accomplish the requests of the lesson. 

 

PROCEDURE 

Time Stages Interaction 

3‟ 1) Warm-up: 

T gets Ss familiarized with the Present continuous. 

The T makes a few commands and then writes the 

progressive form on the bb. 

E.g.: „Gabriel, stand up, please!‟ – You are standing. 

T elicits the today‟s lesson: Present Continuous. 

T-Ss 

 

7‟ 2)Lead-in: 

T asks a student to come to the blackboard and 

conjugate the auxiliary “to be”. 

3) Presentation 

T explains the rules of the tense and gives examples 

making use of the auxiliary written on the bb.  

T-Ss 

 

20‟ 4) Practice activity: 

‘What are you hearing?’ 

Ss listen to a few sound effects and guess the sounds. 

Ss write, in pairs, sentences after each track using 

present continuous. 

T-Ss 

Pw 

Iw 

 



E.g.: The clock is ticking. 

Ss do ex. 4 and 5 from page 76. 

 

Ss watch a Mr. Bean video and receive a worksheet 

where they have to order the activities as they see in 

the video while viewing it. 

 

T explains the negatives and the interrogatives on the 

same worksheet. 

Ss do exercises 6 and 7 from page 77, thus practising 

both the newly-taught tense and the present simple. 

 

 

T-Ss 

Pw 
 

 

T-Ss 

I-w 

15‟ 5) Feedback: 

Ss play mime. 

„Guess what I am doing.’ Ss split into two teams. 

One player from team A (and then B) comes to the 

front of the class and draws a card. Then the player 

tries to mime the present continuous sentence written 

on the card to his/her team. If the team cannot guess, 

the player can give clues that are written on the card. 

If the team guesses the sentence within two minutes, 

they win a point. The winner is the team with the 

highest number of points at the end of the game. 

Ss-Ss 

Gw 

3‟ 6) Home assignment: 

Imagine you are on holiday in a great location. You 

are sitting in a café and there‟s a lot going on. Write 

a text message to someone back home telling them 

what‟s happening around you. Include descriptions 

of the weather, the people you can see, the food, the 

drink, etc.  

T-Ss 

2‟ 7) Evaluation 

Teacher evaluates the level of satisfaction, 

participation and cooperation of the students. 

T-Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. HE IS RUNNING. 
 

2. THE WATER IS BOILING. 
 

3. HE IS SHAVING. 



 
4. HE IS DRYING THE CLOCK. 

 
5. HE IS PUTTING ON HIS SHIRT. 

 
6. HE IS DRIVING. 

 
7. MR. BEAN IS SLEEPING. 

 
8. THE CLOCK IS CHIMING. 

 
9. MR. BEAN IS DOING EXERCISES. 

 
10. HE IS MAKING HIS BED.  

 
11. THE ALARM CLOCK IS RINGING. 

 
12. HE IS PUTTING ON HIS SLIPPERS. 

 
13. HE IS OPENING THE WARDROBE. 

 
14. MR. BEAN IS PUTTING THE ALARM CLOCK IN A GLASS OF WATER. 

 
15. HE IS GETTING UP. 

 
1. HE IS RUNNING. 
 
2. THE WATER IS BOILING. 
 
3. HE IS SHAVING. 
 
4. HE IS DRYING THE CLOCK. 
 
5. HE IS PUTTING ON HIS SHIRT. 
 
6. HE IS DRIVING. 
 
7. MR. BEAN IS SLEEPING. 
 
8. THE CLOCK IS CHIMING. 
 
9. MR. BEAN IS DOING EXERCISES. 
 
10. HE IS MAKING HIS BED.  
 
11. THE ALARM CLOCK IS RINGING. 
 
12. HE IS PUTTING ON HIS SLIPPERS. 
 
13. HE IS OPENING THE WARDROBE. 
 
14. MR. BEAN IS PUTTING THE ALARM CLOCK IN A GLASS OF WATER. 
 
                   HE IS GETTING UP. 

 



 



Lesson plan 

 

Teacher: POMPILIA MARALOIU 

School: “Ion Ghica” Economic College 

 
Topic: THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE 

SHOPPING 

Time: 50 minutes 

Form: 11/ advanced level 

Skills: Integrated skills 

Materials: whiteboard, 3 computers, Internet connection 

Objectives:  

- to read for gist 

- to discuss and list the advantages and disadvantages of online shopping 

versus high street shopping 

- to use the Internet as a search tool  

- to explore an online shop and carry out a survey for customers 

 

Activity 1 –brainstorming (5 min) 

Aim: - to introduce the topic: Online Shopping 

Procedure: 

T writes ONLINE SHOPPING on the whiteboard and elicits words or phrases 

related to the topic.  

T draws a spider gram based on the answers provided. 

Possible answers:  



 

 

Activity 2 (10 min) 

Aim: to read a fragment for gist and discuss the main ideas.  

Procedure:  

T asks sts what they associate eMag with.  Expected answers: consumer 

electronics, IT products, Do It Yourself, videos, etc. 

T asks sts to read the short fragment which was extracted from an online article 

and decide on the main ideas and purpose of the article: 

eMag, the biggest online store in Romania, started marketing cosmetics 

on Monday belonging to brands such as L’oreal, Tigi, Opi or Disney, 

according to the company’s blog.  

“Today we are launching, through the medium of Marketplace, our 

section of cosmetics on eMag.ro, which gathers together a number of 

1500 professional skin-care products, used in hair and beauty salons. 

Here you will find a range of products from Tigi or Keratesse hairstyling 

products to Joico or Loreal hair care products, OPI manicure products 

ONLINE 
SHOPPING  

time saving  

little security 
for private 

information 

privacy  

shop from 
anywhere in 

the world 

shipping 
prices 

unreliable  

price flexibility 

many 
discounts 



or Bruno Vassari or Mario Badescu cosmetic treatments”, as confirmed 

by company officials. The company markets online IT products and 

consumer electronics, holiday packages, DIY, books, music and films. 

eMag registered in 2011 a turnover of 145 mil. Euro, on the increase by 

42% compared to previous year. Last year eMag was purchased by 

Naspers.  
 

The answers may vary, so sts will have to give supporting arguments.  

Possible answers: multiple online stores hosted by the same platform, big names in 

commerce expand the online business, big companies take over successful smaller 

businesses, etc.  

 

Activity 3 (15 min) 

Aim: to practice collaborative speaking and to list positive and negative aspects of 

the proposed topic 

T forms 3 pairs and allows them 5 min to talk about the advantages and 

disadvantages of online shopping versus shopping in high street stores. At the end 

of the task, each pair will present the results of the conversation and fill in the 

following table:  

 

Advantages and disadvantages of 

online shopping 

Advantages and disadvantages of  

shopping in high street stores 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Activity 4 (20 minutes) 

Aims:  

- to use the Internet as a search tool 

- to explore an online shop and carry out a survey for customers 

 



Procedure: 

T provides each pair with an online shopping site and allows sts 3 minutes to 

explore it: 

http://www.amazon.co.uk/ 

http://www.ebay.com/ 

http://www.sportsdirect.com/ 

T asks sts to devise a survey (5 questions) to be addressed to customers for a future 

improvement of the site. On completion of the task everyone will express personal 

opinions regarding the possible effects of the survey.  

 

http://www.amazon.co.uk/
http://www.ebay.com/
http://www.sportsdirect.com/


           Anexa 1 
FISA DE DOCUMENTARE  
MI  CONTABILITATE  GENERALA – clasa a X a A 
Tema – Bilanțul contabil – Tipuri de modificări  bilanțiere  

Sa ne reamintim! 

BILANȚUL - este documentul de sinteza prin care se prezinta elementele de Activ , Datorii si Capitaluri proprii  ale entității  la 

încheierea exercițiului financiar, precum si in celelalte situații prevăzute de lege 

 

FUNCȚIILE BILANȚULUI  
1.Functia de generalizare a datelor in ciclul contabil de prelucrare a informațiilor izvorăște din necesitatea de a grupa datele 

dispersate ale contabilității curente, după criterii bine stabilite, intr-un număr restrâns de indicatori, care sa poată oferi o imagine 

de ansamblu asupra situației economico-financiare a unității patrimoniale. 

 2) Functia de analiza a mersului activitatiieconomico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilanțului contabil se 

analizează periodic, gradul realizării indicatorilor proiectați si a rezultatelor, se identifica rezerve si se stabilesc masuri de 

perfecționare a activității economice si financiare. 

 3) Funcția previzionala consta in posibilitatea oferita de bilanț de a orienta activitatea viitoare. In acest scop, întocmirea 

bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe situația patrimoniala si a rezultatelor din 

perioada considerata baza de raportare. 

 

FORMELE BILANȚULUI  

a. Bilanț contabil (cu secțiuni separate ) – cont (orizontal) 

bilanț contabil încheiat la 31.12 N 

ACTIV Sold la: PASIV Sold la: 

Inceputul anului Sfarsitul anului Inceputu lanului Sfarsitul anului 

1.Active imobilizate 
1.1.imobilizari necorporale 
1.2 imobilizaricorporale 
1.3 imobilizarifinanciare 
2.Active circulante 
2.1Stocuri 
2.2Creante 
2.3disponibilitati si titluri de 
plasament 
3.Active de regularizare si 
asimilate 

  1.Capitaluri proprii 
1.1capital social 
1.2rezerve 
1.3 rezultate 
1.4 Alte elemente de 
capitaluri proprii 
2 Provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli 
3.Datorii 
4.Pasive de regularizare si 
asmilate 
 

  

Total activ Total pasiv 

b. bilanț contabil  - lista (vertical)  

bilanț contabil încheiat la 31.12 N 

Specificare Sold la: 

Inceputul anului Sfarsitul anului 

A.Activeimobilizate 
I..imobilizari necorporale ;II. Imobilizar icorporale;III. Imobilizari financiare 
B.Active circulante 
I.Stocuri;II.Creante;III.investiti ifinanciare pe termen scurt; IV. Casa siconturi in banci 
C.Cheltuieli in avans 
D.Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de un an 
E.Active circulante, respective datorii curente nete (B+C-D) 
F.Total active minus datorii curente (A+E) 
G. Datorii cetrebuiesc platite intr-o perioda mai mare de un an 
H. Provizioanepentruriscuri si cheltuieli 
I.Venituri in avans 
J.Capitalsirezerve 
I.capital;II. prime de capital; III.rezerve din reevaluare 
;IV.rezerve;V.rezultatulreportat;VI.Rezultatul exercitiului 
 

  

Total capitaluri proprii 
Patrimoniul public 
Total capitaluri 
 



Lichiditatea – se referă la elementele de activ și reprezintă capacitatea sau termenul  în care acestea se transformă în bani 

(lichidități) în timpul circuitului lor, 

Exigibilitatea elementelor de pasiv  respectiv a surselor de finanțare  reprezintă termenul  de rambursare  al acestora în cazul 

finanțării  sau de plată în cazul datoriilor curente  

 
 

Tipuri de modificări in bilanț 

       1.De volum 
a.in ambele parți ale bilanțului, prin creșterea concomitenta si cu aceeași suma a unui element de activ si a unui element de 
pasiv 

A+X =P+X 
b.in ambele parți ale bilanțului, prin scăderea  concomitenta si cu aceeași suma a unui element de activ si a unui element de 
pasiv 

A+X =P+X 
2. De structură 

c. numai in activul bilanțului, prin creșterea unui element de activ, concomitent cu scăderea altui element de activ  
A+X-X=P 

d.numai in pasivul bilanțului, prin creșterea unui element de pasiv ,concomitent cu scăderea altui element de pasiv 
A=P+X-X 

 

Exemple de modificări bilanțiere  

1.MODIFICĂRI DE VOLUM îN SENSUL CREȘTERII 
Se produce o modificare în ambele părți ale bilanțului , prin creșterea unui element de activ , concomitent și cu aceeași sumă a 
unui element de pasiv 
Exemplu: Se cunoaște bilantul inițial 

Active Sume Capitaluri proprii + datorii Sume 

Materii prime 1000 Capital social  750 

Casa in lei  500 Furnizori 750 

Total active 1500 Total capitaluri propii si 
datorii 

1500 

Se achiziționează de la furnizor  materii prime in valoare de  500 lei 
Care este variația posurilor bilanțeiere . efectuați bilantul după această modificare  

- Stocul de materii prime creste cu 500 lei ( A+500) 
- Datoria fată de furnizor creste cu 500 lei ( P+500) 

A+500= P+500,  A+ X= P+X – modificare de volum în sensul creșterii  
Bilanțul după operația  patrimonială efectuată va arăta : 

Active Capitaluri proprii + datorii 

Denumire Suma 
initial 

+/- Sumăfinală Denumire Sume +/- Sumăfinală 

Materii prime 1000 +500 1500 Capital social  750 0 750 

Casa in lei 500 0 500 Furnizori 750 +500 1250 

Total active 1500 500 2000 Total 
capitaluri 
propii si 
datorii 

1500 500 2000 

2, MODIFICĂRI DE VOLUM ÎN SENSUL SCĂDERII 
Se produce o modificare în ambele părți ale bilanțului , prin scăderea  unui element de activ , concomitant și cu aceiași sumă a 
unui element de pasiv 

Exemplu: 

Se cunoaște bilantul inițial 

Active Sume Capitaluri proprii + datorii Sume 

Materii prime 1000 Capital social  750 

Casa in lei  500 Furnizori 750 

Total active 1500 Total capitaluri propii si 
datorii 

1500 

Se platește o  datorie fațpă de furnizor din casieria unității în valoare de 250 lei 
Care este variația posurilorbilanțeiere . efectuați bilantul după această modificare  
- Datoria fată de furnizor scade cu 250lei ( P-250 
- Casieria unității scade  cu 250 lei (A-250) 

A-250 = P-250    A –X = P- X modificare de volum in sensul scăderii 
 



 
 

Bilanțul după operația  patrimonială efectuată va arăta : 

Active Capitaluri proprii + datorii 

Denumire Suma 
initial 

+/- Sumăfinală Denumire Sume +/- Sumăfinală 

Materii prime 1000 0 1000 Capital social  750 0 750 

Casa in lei 500 -250 250 Furnizori 750 -250 500 

Total active 1500 -250 1250 Total 
capitaluripropiisidatorii 

1500 -250 1250 

3. MODIFICĂRI DE STRUCTURĂ ÎN ACTIV 
Se produc modificări numai în activul bilanțului, prin creșterea unui element de activ, concomitent cu scăderea cu aceeași sumă 
a altui element de activ 

Exemplu: 
Se cunoaște bilantul inițial 

 

Active Sume Capitaluri proprii + datorii Sume 

Contulbancar 1000 Capital social  750 

    

Casa in lei  500 Furnizori 750 

Total active 1500 Total 
capitaluripropiisidatorii 

1500 

Se transferă 300 lei din casieria unității în contul bancar 
Care este variația poșurilorbilanțiere . efectuați bilanțul după această modificare  
- Contul bancar crește cu 300 lei ( A+300) 
- Casieria unității scade  cu 300lei (A-300) 

A+300-300= P    A+X-X = P  modificare de structură in activ 
Bilanțul după operația  patrimonială efectuată va arăta : 

Active Capitaluri proprii + datorii  

Denumire Suma 
initial 

+/- Sumăfinală Denumire Sume +/- Sumăfinală  

Contul bancar 1000 +300 1300 Capital social  750 0 750  

Casa in lei 500 -300 200 Furnizori 750 0 750  

Total active 1500  1500 Total 
capitaluripropiisidatorii 

1500 0 1500  

1. MODIFICĂRI DE STRUCTURĂ ÎN PASIV 
Se produc modificări numai în pasivul  bilanțului, prin creșterea unui element de pasiv, concomitent cu scăderea cu aceeași sumă 
a altui element de pasiv 

Exemplu: 
Se cunoaște bilantul inițial 

 

Active Sume Capitaluri proprii + datorii Sume 

Obiecte de inventar 1000 Capital social  750 

Casa in lei  500 rezerve 750 

Total active 1500 Total 
capitaluripropiisidatorii 

1500 

Se transferă 150  lei de la rezerve la capitalul social  
Care este variația posurilor bilanțiere . efectuați bilanțul după această modificare  
- Capitalul social  crește cu 150 lei ( P+150) 
- Rezervele scad scad  cu 150lei (P-150) 

A+ P+150-150, A= P+X-X  modificare de structură in pasiv 
Bilantul după operația  patrimonială efectuată va arăta : 

Active Capitaluri proprii + datorii 
Denumire Suma initial +/- Sumăfinală Denumire Sume +/- Sumăfinală 

Obiecte de inventar 1000 0 1300 Capital social  750 +150 750 

Casa in lei 500 0 200 ReZerve 750 -150 750 

Total active 1500  1500 Total 
capitaluri 
propii si 
datorii 

1500 0 1500 
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                                                 PROIECT DIDACTIC 
 

Unitatea de invatamant:  Colegiul Economic „Ion Ghica”, Braila                                                                          

Profesor:  Zafiu Doinita  

Data:  05.07.2019  
Clasa:  a IX-a A 

Modulul: Bazele contabilitatii 

Unitatea de învăţare: Documente de evidență contabilă 

Subiectul lecţiei: Întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor 

Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare a informațiilor 

Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacităţii de identificare,completare și corectare a documentelor justificative specifice diferitelor categorii de 

operaţiuni economice. 

Obiective operaţionale: 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 O1: să definească documentele economice; 

 O2: să enumere elementele de identificare a documentelor;  

 O3: să clasifice documentele în baza anumitor criterii; 

 O4: să cunoască regulile de completare a documentelor; 

 O5: să completeze în mod corect documentele contabile. 

Strategia didactică: 

a) metode şi procedee: conversatia,  explicatia, , problematizarea, exercitiul didactic; 

b) mijloace de învăţământ:  caiete, fise de lucru, documente contabile, prezentare PPT, videoproiector. 

c) forme de organizare: pe grupe; 

d)  resurse: 

  umane:  28 elevi 

 temporale: 50 minute 

Resurse bibliografice: 

 1. Programa scolara in vigoare 

 2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/29.12.2014 

 3. Popan Maria,  „Manual de contabilitate”, clasa a IX-a , Editura Oscar Print, Bucureşti 
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SCENARIUL DIDACTIC  

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Conţinutul lecţiei Resurse strategice 

Forma de 

evaluare Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Metode şi 

procedee 

didactice 

Material 

didactic 

1. Moment 

organizatoric 

 (2 min) 

 asigurarea ordinii şi a       

disciplinei; 

 verificarea prezenţei; 

 verificarea materialului  

didactic; 

 verifică materialele de 

lucru (caiete, manuale, 

instrumente de scris); 

 ascultă instrucţiunile; 

Conversaţia 

Explicaţia 

Catalogul 

 
Observaţia 

2. Captarea atenţiei 

( 2 min)  

 Se poartă o scurtă discuţie cu 

elevii pe tema planurilor de 

viitor în ceea ce priveşte cariera. 

Se pune accent pe profesia de 

economist,dar si pe  pe calităţile 

pe care acesta trebuie să le 

detină. 

 Participă la discuție, 

răspunzând la întrebări. 

Conversaţia  

euristică 
  

 2.Reactualizarea  

cunoştinţelor 

(14 min) 

 se reactualizează noţiuni, 

precum: definiția documentelor, 

tranzacții economice, tipuri de 

documente etc. 

  urmăresc noţiunile; 

 participă, răspunzând la 

întrebările adresate, având în 

vedere că au avut un plan de 

recapitulare, pentru a se putea 

ghida în reactualizarea 

cunoştinţelor. 

Conversaţia  

euristică 

Caietele de 

notiţe 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

Analiza 

răspunsurilor 

3.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor. 

Prezentarea 

materialului pentru 

fixarea noţiunilor 

(2 min) 

 se anunţă subiectul lecţiei şi 

obiectivele vizate; 

 se distribuie fişele de lucru,  

  analizează fişele de lucru; 

Explicaţia 

Conversaţia 

Fişe de 

lucru 

Tabla 

Observaţia 

4.Asigurarea 

transferului. 

Obţinerea 

performanţei 

(25 min) 

 

Dirijarea învăţării: 

 se discută modul de 

rezolvare al fiecărui tip de 

aplicaţie din fişa de lucru; 

 se aduc lămuriri, completări, 

corectări, explicaţii necesare. 

 elevii rezolvă aplicaţiile 

din fişele de lucru; 
Explicaţia  

Exercitiul 

Conversaţia 

euristică 

Problematizarea 

 

Tabla 

 

Fişe de 

lucru 

 

Tabla 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite 
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5.Asigurarea 

feed-back-ului 

Tema pentru 

acasă 

(3 min) 

Tema pentru acasă: 

 de întocmit o factură cu cinci 

produse la alegere; 

 notează tema; Activitate 

independentă 

Caietul de 

notiţe 

Instrumente 

de scris 

- 

6.Aprecieri şi 

recomandări 

(2 min) 

 apreciez global şi individual 

aportul elevilor la lecţie;  

 elevii ascultă explicaţiile. Explicaţia Catalogul Notarea 

răspunsurilor 
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 BAZELE CONTABILITĂȚII 

CLASA A IX-A 

 

 

 

PLAN DE RECAPITULARE 
 

             CAPITOLUL - DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ 

 

 

 

1. Documentele – definitie, importanță. 

2. Elemente de identificare a documentelor. 

3. Criterii de clasificare. 

4. Reguli de completare. 

5. Repartitia documentelor pe categorii de tranzactii economice. 

6. Circuitul si arhivarea documentelor. 

7. Identificarea erorilor de completare a documentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

            
PROIECT DE LECŢIE  

 

 

Data: 05.03.2019 

Clasa: a XI-a A 

Modulul : M4 – Utilizarea calculatorului în contabilitate 

Profesor: Zafiu Doinita 

Unitatea de rezultate ale învățării din SPP: URÎ 13. Utilizarea softului în contabilitate  

Unitatea de învățare: Descrierea și analizarea structurii softului 

Subiectul: Configurarea unei noi societăți în aplicația contabilă 

Rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități, atitudini): 

13.1.2 Descrierea structurii softului de specialitate 

13.2.2 Analizarea structurii softului 

13.3.2 Conștientizarea capacității de a înțelege structura softului de specialitate 

Tipul lecţiei : mixtă 

Durata : 50 min  

Obiectivul fundamental: formarea deprinderilor de lucru în aplicația contabilă Contab.SQL       

Obiective operaţionale :  La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

            O1: să descrie structura softului de specialitate Contab.SQL; 

 O2: să precizeze conținutul meniului Administrare; 

 O3: să identifice în tutorial secțiunea pentru configurarea unei noi societăți în aplicația 

contabilă; 

 O4: să aplice informațiile din tutorial pentru configurarea unei noi societăți;  

 O5 : să manifeste interes şi curiozitate în realizarea sarcinilor de lucru;  

 

Strategii didactice : dirijată, cognitivă, euristică  

Metode şi procedee : conversaţia euristică, observarea investigativă, explicaţia, exercițiul;  

Mijloace de învăţământ : calculator, videoproiector, aplicația contabilă Contab.SQL, fișe de 

documentare și fișe de lucru 

Material bibliografic : 

 * * *   www.cometa.ro, Ghidul de utilizare a aplicației contabile Contab.SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fișa de documentare 

 
 Descrierea și analizarea structurii softului – Configurarea societății în soft 

 

Un program de contabilitate are o structură arborescentă, alcătuită din: meniuri, submeniuri, 

ferestre, icon-uri. 

Un meniu este una dintre componentele de bază ale programului și conține o secțiune din 

program, alcătuită la rândul său din submeniuri sau rutine care permit completarea unor informații și 

efectuarea unor comenzi . prelucrare informații, listare, export etc.  Ele sunt ordonate în bara de 

meniuri a ferestrei principale. 

După lansarea în execuție a programului contab.sql, se setează parametrii privind: 

utilizatorul, parola și firma în care dorește să lucreze. După validare (ok), se deschide fereastra 

principală, având următoarea structură (Figura 1):  

- bara de titlu, ce conține informații privind: aplicația și versiunea de program, 

utilizatorul, firma, luna și anul în care se lucrează, tipul de versiune utilizat 

- bara de meniuri (tab-uri), organizate pe orizontală; 

- submeniuri (sau rutine), de exemplu, meniul administrare conține rutinele 

afișate în figura de mai jos  

Figura 1 

 
 

Meniurile aplicației sunt: administrare, contabilitate, gestiune, mijloace fixe, salarii, 

contracte, necesar, diverse, ajutor. 

Alegerea unui submeniu (rutine) - click pe ea- conduce la deschiderea unei ferestre de lucru 

având următoarea structură (Figura 2): 

- bara de titlu, ce indică fereastra în care se lucrează; 

- secțiunea în care apar datele după salvare; 

- câmpuri de completat; 



 

 

- butoanele: adaugă, modifică, șterge, salvează (se inițializează după 

completarea unui șir de câmpuri), abandon ... 

- butoanele: tipărește, ieșire; 

- în partea stângă jos: butoane pentru: ajutor, B – blocare/deblocare, C – copiere, 

S – scanare etc. 

Figura 2 

 
 

 

Descrierea secțiunii Administrare 

 

Secțiunea (meniul) Administrare conține următoarele rutine (submeniuri): date societate, 

societăți, schimbare lună, schimbare utilizator sau societate, curs valutar, configurare conexiune 

internet, ieșire. 

Pentru a afla informații despre fiecare submeniu, accesăm în secțiunea Ajutor Tutorialul 

oferit de producătorul aplicației. 

Un tutorial prezintă în detaliu modul de configurare și de utilizare a aplicației, precum și 

informații de specialitate în legătură cu principiile, metodele, procedeele și legislația care se aplică 

secțiunii respective. 

 

 

Meniul Administrare cuprinde programele de administrare a societăților. În sectiunea diverse se 

gasesc rutinele de administrare ale utilizatorilor si verificare a integritatii datelor. 

Date societate 

Se pot modifica: numele societatii, adresa, codul fiscal, banca, contul, autorizatia de comercializare 

alcool, etc. 

Societati 

Permite adaugarea de noi societati si stergerea celor existente. 

https://www.cometa.ro/doc/diverse.htm


 

 

Schimbare luna 

Aici se schimba perioada (luna sau anul) in care lucrati. Fiecare utilizator poate lucra in alta luna. 

Daca luna nu a fost deschisa este necesara deschiderea ei (vezi: Incep luna urmatoare - meniul 

diverse). 

Schimbare utilizator sau societate 

Daca lucrati in varianta multiutilizator sau multisocietate, de aici se poate schimba utilizatorul curent 

sau firma in care lucrati. Programul memoreaza luna si anul in care se gaseste fiecare utilizator intr-o 

firma data, astfel incat la o noua intrare va fi selectata automat ultima perioada in care ati lucrat in 

societatea respectiva. 

Curs valutar 

Permite introducerea manuala a cursului diverselor valute cu care se lucreaza. Odata cules acesta va 

fi completat automat la introducerea documentelor ce lucreaza cu valuta. Se completeaza data, 

simbolul valutei si cursul. 

Rutina de culegere automata a cursului valutar necesita o conexiune activa la internet prin 

intermediul careia va fi accesat serverul firmei Cometa de unde se vor incarca cursurile principalelor 

valute. 

 

În concluzie, etapele (pașii) prin care configurăm o nouă societate sunt: 

Pas 1. administrare – societăți – completare denumire scurtă – salvare – ieșire 

Pas 2. date societăți – completare date – salvare – ieșire 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Fișă de lucru 
 

 

1. Descrieți pașii pe care trebuie să îi urmați pentru configurarea unei noi societăți; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Configurați în aplicație o nouă societate, având următoarele date:  

Denumire: SC Mercur SRL 

Sediul: Str Dimitrie Bolintineanu nr. 16, Braila, tel 0239613457 

CUI RO 1434321; Nr. RC J09/485/1998 

Banca Transilvania; Cont bancar RO14BTRL0501700000012010 

Capital social 4000 lei; Cod CAEN 4739 

 

 

 



 

 

Scenariul didactic 

Momentele  

lecţiei  

Ob. 

op. 

Activitatea de predare-învăţare  Strategii 

didactice 

Evaluare  

Activitatea profesorului  Activitatea elevului  

1. Organizarea 

activităţii   

 Se asigură cadrul necesar începerii 

orei; se notează absenţii;   

Elevii se pregătesc pentru oră;  - conversaţia;  - atenţionarea  

- aprecierea;   

 

2. Captarea 

atenţiei 

 În lecțiile anterioare, am învăţat cum 

alegem o aplicație contabilă potrivită 

tipului și volumului de activitate al 

societății comerciale, precum și 

modalitatea de descărcare și 

configurare a aplicației. 

Astăzi, vom continua cu descrierea și 

analizarea structurii softului de 

specialitate.  

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii 

 

- explicaţia;  

- conversaţia; 

- observarea 

sistematică a 

elevilor; 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 Pentru a parcurge cu succes etapele 

propuse, este necesar să ne reamintim 

unele cunoştinţe și abilități însuşite 

anterior:  

1. Precizați denumirea aplicației de 

contabilitate descărcată pe calculator  

2. Prezentați modalitățile de lansare în 

execuție a aplicației 

 

 

 

 

 

3. Deschideți aplicația Contab.SQL 

4. Descrieți fereastra care apare la 

lansarea în execuție și opțiunile oferite 

de program 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii, 

răspund la întrebări și execută 

sarcinile indicate de profesor: 

1. Contab.SQL 

2. Două modalități: a) din desktop -  

dublu click pe pictograma aplicației 

(shortcut) sau click dreapta- click 

stânga -open; b) accesarea locației 

în care este instalat programul 

(C/D) - dublu click pe 

contab.sql.exe; c) start – program 

files-contab.sql-contab.sql.exe 

3.  Elevii deschid aplicaţia indicată. 

4. În fereastră se pot alege: 

denumirea utilizatorului, parola, 

firma în care se va lucra 

  

 

- explicaţia;  

- conversaţia; 

- observarea 

comportamentului 

elevilor;  

 

4. Anunţarea 

temei noi şi a 

 Sunt prezentate elevilor titlul lecţiei, 

obiectivele propuse: Descrierea și 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţii. 

- explicaţia;  

- conversaţia;  

- observarea 

comportamentului 



 

 

obiectivelor 

operaţionale 

propuse  

analizarea structurii softului 

Obiective: La sfârșitul lecției veți fi 

capabili să: O1-O5 

elevilor;  

 

 

5. Dirijarea 

învăţării  

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

 

1. Prezentarea ferestrei principale de 

lucru: bara de titlu, spațiul de lucru, 

câmpuri, comenzi (butoane) 

2. Descrierea structurii tutorialului: 

informații generale, descrierea 

meniurilor și a rutinelor (comenzilor) 

3. Prezentarea secțiunii (meniului) 

Administrare: date societate, societăți, 

schimbare lună, schimbare utilizator 

sau societate; 

4. Împreună cu elevii, profesorul 

identifică pașii de urmat pentru 

configurarea unei noi societăți: Pas 1. 

administrare – societăți – completare 

denumire scurtă – salvare – ieșire 

Pas 2. date societăți – completare date 

– salvare – ieșire 

5. Se distribuie Fișa de lucru 

Configurarea unei noi societăți 

Sarcini de lucru: Utilizând explicațiile 

din tutorial, efectuați configurarea 

unei noi societăți în aplicația 

contabilă, conform fișei de lucru. 

Se adresează următoarele întrebări 

ajutătoare: 1. Care sunt etapele 

necesare configurării unei noi 

societăți? 

2. Care este secțiunea din tutorial care 

prezintă informațiile privind realizarea 

sarcinii de lucru? 

3. Cum se realizează schimbarea 

societății în care lucrăm? 

Sesiune interactivă: 

1-2: 

- notează în caiete informațiile 

relevante 

3. identifică pe ecranul propriu 

elementele prezentate de profesor 

4. notează etapele (pașii)  

5. - citesc cu atenție cerințele fișei 

de lucru 

- identifică informațiile necesare 

rezolvării sarcinilor 

- răspund la întrebările profesorului 

- completează informațiile solicitate  

de sarcina nr. 1 din fișa de lucru 

- execută comenzile de configurare 

a noii societăți, conform sarcinii nr. 

2 din fișa de lucru 

- salvează datele 

- vizualizează înformațiile salvate 

- închid aplicația 

 

- conversaţia; 

- observaţia; 

- explicaţia;  

- exerciţiul; 

 

 

- observarea 

sistematică a 

elevilor;  

- aprecieri verbale 

asupra modului 

de lucru;  

 



 

 

6. Obţinerea 

performanţei şi 

realizarea feed-

back-lui  

 Profesorul adresează următoarele 

întrebări: 

 - Cum se lansează în execuție 

aplicația contabilă contab.sql? 

- Care este structura aplicației?  

- Ce conține o fereastră de lucru? 

- Ce este un tutorial? 

- Care sunt etapele configurării unei 

noi societăți în soft? 

 

 

 

 

Elevii răspund la întrebări. 

 

 

 

 

- conversaţia;  

  

 

 

- observarea 

comportamentului 

elevilor;  

 

7. Încheierea 

activităţii  

 - Tema pentru acasă: Deoarece lecția 

următoare va fi prezentarea secțiunii 

Contabilitate, rezolvați următoarele 

cerințe:  

Utilizând regulile de funcționare a 

conturilor, realizați analiza și 

articolul contabil pentru operațiile: 

Cumpărare mărfuri de la furnizor, 

conform facturii; Plata furnizorului 

din cont, conform ordinului de plată.  

- Apreciază participarea elevilor la 

lecţie şi a celor care s-au evidenţiat în 

mod deosebit. Notează elevii.  

Ascultă observaţiile profesorului.  

Notează tema pentru acasă.  

- conversaţia;  

- explicaţia;  

- evaluarea 

atingerii 

obiectivelor 

propuse;  

 



PROIECT DIDACTIC 

 

 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic „Ion Ghica”, Brăila 

Domeniul de pregătire de bază: Tehnician în activități de comerț 

Clasa: a-XI-a C 

Modul: M II – Administrarea firmei 

Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3915 din 18. 05.2017 

Programa aprobată prin OMEN nr. 3915 din 18. 05. 2017 

Profesor : Zemeili Elena 

An şcolar 2018 - 2019 

Data: 11. 12. 2018 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Structura organizatorică a întreprinderii; 

TITLUL LECŢIEI : Tipuri de structuri organizatorice 

TIPUL LECTIEI : Lectie de asimilare, dobândirea şi însuşirea de noi cunoştinte (Lecţie mixtă) 

Durata: 50 minute; 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă; 

 

Cunoștințe: 

7.1.8. Prezentarea organizării structurale a întreprinderii. 

7.1.9. Descrierea fluxurilor și procesele la nivelul întreprinderii. 

Abilități: 

7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la nivelul agenților economici. 

7.2.5. Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare procesuală a întreprinderii. 

Atitudini: 

7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 

7.3.4. Manifestarea responsabilității privind respectarea normelor PSI și de protecție a mediului în activitatea desfășurată. 

7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită. 

 

Resurse procedurale: 

- metode şi procedee didactice: conversaţia, demonstraţia, observaţia dirijată; 

- material didactic: manual, planșe, fișă de lucru, fișe de documentare, 

- mijloace de învăţământ: proiector; 

 



Forme de organizare a activităţii: 

- individual; 

- cu clasa întreagă; 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

 

Nr. 

crt 

Momentul lecţiei Timpul  Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Resurse 

materiale 

Resurse 

procedurale 

Forme de 

organiza-

re a 

activităţii 

Evalua

rea 

1 Organizarea clasei; 

Asigurarea 

condițiiilor didactico 

-materiale, stabilirea 

prezenței;  

5 minute Salutul către elevi. 

S-a făcut prezența din 

catalog; 

-notează absenţii; 

Asigurarea condiţiilor 

psihodidactice  de 

începere a lecţiei 

(stabilirea liniştii şi 

captarea atenţiei) 

- comunică 

absenţa; 

-se pregătesc 

pentru lecţie ; 

Catalogul 

clasei 

-conversaţia Frontal Obser-

vare 

curentă, 

 

Evalua-

re 

orală. 

2 Pregătirea activităţii 

de învăţare 

10 

minute 

- printr-o conversaţie 

introductivă este 

prezentată noua temă 

- ce întelegeţi prin 

structura 

organizatorică a 

întreprinderii? 

- elevii sunt 

atenți și răspund 

la întrebările 

profesorului, 

Cărți de 

specialitate, 

 

Proiector, 

-conversaţia Frontal Obser-

vare 

curentă, 

 

3 Anunţarea temei și a 

obiectivelor 

2 minute - se prezintă titlul 

lecţiei şi se realizează 

la tablă schiţa acesteia 

- se prezintă 

obiectivele lecţiei 

- elevii 

realizează în 

caiet schița 

lecției. 

Cărți de 

specialitate 

 

Manual 

 Frontal Obser-

vare 

curentă, 

 

4 Comunicarea noilor 

cunoștințe și 

20 

minute 

- se împart elevilor fişe 

de documentare care 

- elevii 

realizează 

 

- fise de 

- conversaţia,  

-

 

 

 

Obser-



dirijarea învățării cuprind noţiunile 

teoretice ale lecţiei, 

- se defineşte  structura 

organozatorică a 

întreprinderii  

întreprinderii şi se 

prezintă tipurile 

acestuia,  

- se prezintă elevilor 

următorul studiu de 

caz: se înființează o 

societate comercială 

pentru care trebuie 

realizat organigrama în 

funcție de tipul 

structurii 

organizatorice, știind 

că societatea are ca 

obiect de activitate 

„Producția și 

comercializarea 

produselor de 

panificație”. 

- clasa este împărţită în 

4 grupe a câte 5 elevi 

fiecare, 

- pe baza unor 

cartonaşe fiecare grupă 

are repartizat un 

subtitlu a lecţiei, 

- se stabilesc rolurile în 

cadrul grupei, 

- pe baza cubului se 

stabilesc sarcinile 

fiecărei grupe, 

sarcina primită. documentar

e, 

 

- planșe, 

 

- studiu de 

caz, 

-  

metoda 

cubului, 

 

- metoda 

turul 

galeriilor. 

 

demonstraţia 

; 

-observația 

dirijată; 

Frontal vare 

curentă, 

 

Evalua-

re 

orală. 



 

 

- elevii rezolvă sarcina 

şi prezintă rezultatul 

muncii prin afişarea 

planşelor pe pereţii 

clasei, 

- pentru evaluarea 

activităţii fiecare 

echipă este încurajată 

să evalueze propria 

activitate dar şi a 

celorlalte echipe. 

5 Fixarea cunoștintelor 

noi insușite; 

 

Feed-back 

10 

minute 

-elevii desemnaţi cu 

evaluarea şi raportarea 

vor prezenta rezultatele 

activităţii propriei grupe 

şi aduc completări dacă 

este cazul, 

-profesorul va interveni 

cu completările 

necesare şi va rezolva 

eventualele probleme, 

-vor fi prezentate 

rezultatele pe grupe 

conform criteriilor din 

fişele de evaluare, 

-se vor acorda note 

 echipelor care s-au 

remarcat prin sârguinţă, 

creativitate. 

Elevii realizează 

organigrama pe 

planșe primite. 

Fișă de 

lucru 

 - conversaţia Sumativ Obser-

vare 

curentă, 

 

Evalua-

re 

orală. 

6 Tema pentru acasă 3 

minute 

Anunţă tema pentru 

acasă. 

 

Notează tema 

pentru acasă. 

Caietul 

elevului  

 Frontal Evalua-

re 

orală. 



Fiecare grupă este alcătuită din 5 elevi iar fiecare elev are câte o sarcină specifică: unul notează, unul va fi raportor, altul va 

cronometra pentru a se încadra în timp, altul va monitoriza modalitatea de lucru în echipă iar altul va fi atent la prezentarea fiecărei echipe 

pentru a depista eventualele greşeli sau pentru a completa informaţiile.  

Fiecare grupă va primi sarcini  specifice: 

Grupa a 1-a– Realizează organigrama societății de tip ierarhică, 

Grupa a 2-a – Realizează organigrama societății de tip funcțională, 

Grupa a 3-a – Realizează organigrama societății de tip ierarhic - funcțională, 

Grupa a 4-a– Aplică cele învăţate prin realizarea unei schițe cu caracteristicile fiecărui tip de structură organizatorică. 

 

 

 

 

 

Bibliografie :  

 

1. Cătălina Popovici, 2007, Manual de  Planificare operaţională,  clasa a-XI-a,Editura Oscar Print; 

2. Constantin Bărbulescu, 1995, Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică; 

3.Daniela Paraschiv, Mirela Nicolata Dinescu, Valentina Capotă, 2007, Manual de Planificare operaţională, clasa a-XI-a,Editura 

AkademosArt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul Economic „Ion Ghica”, Brăila 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

Data: 11.03.2019 

Profesor: Elena Zemeili 

Modulul: Contabilitate 

Clasa: a XI-a C  

Tema: Operaţii privind cheltuielile din exploatare 

Tipul lecţiei: Lectie mixta 

Rezultatul învățării: URÎ 10 Inregistrarea operatiilor economico-financiare 

Cunostinte:  
10.1.2. Descrierea operatiilor economico-financiare si functionarea conturilor. 

Abilitati:  

10.2.3. Aplicarea reglementarilor contabile privind inregistrarea operatiilor economico-financiare pe baza documentelor specifice. 

10.2.4. Utilizarea unui rationament matematic in descrierea analizei si formulei contabile. 

10.2.5. Inregistrarea operatiilor economice si financiare in registrele contabile pe baza unui soft de specialitate. 

Atitudini: 
10.3.2. Argumentarea intr-un mod independent si riguros a inregistrarilor in conturi. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 O1- să definească  noţiunea de cheltuieli; 

 O2 - să identifice şi să caracterizeze corect conturile folosite pentru înregistrarea operaţiilor legate de cheltuieli din exploatare;  

 O3- să rezolve corect şi în timp optim înregistrările contabile pentru setul de probleme dat; 

 O4- să transpună în practică cunoştiinţele teoretice şi să participe activ la lecţie; 

 O5- să sintetizeze informaţiile acumulate.  

Metode şi procedee didactice:  explicatia, conversatia, organizatorul grafic, exercitiul, Metoda R.A.I., chestionarea orala, rezolvarea de probleme, studiu de caz, 

copacul mesajelor.  

Mijloace de învăţămant:  

 Fişa de lucru nr. 1 si Fisa de lucru nr. 2 

 Markere, tabla, creta, minge, calculator, videoproiector, prezentare PPT,paper-it-uri,plan de conturi, documente contabile 

Forme de organizare: frontala, individuala si in plen.  

Durată: 50 minute 

Locul de desfasurare: Laboratorul de informatica 

Material bibliografic: 

 Lupu, Costică (2009) – Strategii didactice interactive, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică R.A; 

 Programe și softuri de contabilitate 

 ***Cartea Verde a Contabilității 2017, Ed.Rentrop&Straton, 2017. 



 ***Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările la zi 

 

Structura organizatorică şi metodica a lecţiei 

Evenimentele 

Instruirii 

Timp 

alocat 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

1. Momentul 

organizatoric 

 

3’ 

Salută clasă 

- Verifică prezenţa elevilor 

- Asigura condiţii didactico-materiale pentru bună 

desfăşurare a lecţiei 

- Răspund solicitărilor 

profesorului 

- Îşi pregătesc caietele de notiţe 

Conversaţie Catalogul 

Cretă, Marker, 

Tabla de scris 

 2. Captarea 

atenţiei 

7’ - Aplică metoda “Organizatorului grafic”pentru spargerea 

ghetii si verificarea cunoştinţelor pe care elevii le-au 

dobândit în ora de curs, anterioară despre cheltuieli si 

venituri.  

- Elevii asculta explicaţiile 

profesorului. 

- Elevii cauta solutii la intrebarile 

adresate de profesor si dau 

raspunsurile pe care le considera 

potrivite. 

Conversaţie 

Organizator 

grafic 

coli flipchart; 

Flipchart 

Markere 

3. Anunţarea 

lecţiei noi 

3’ - Scrie pe tabla titlul lecţiei 

- Anunţa modul de desfăşurare a lecţiei 

- Verifică dacă elevii au cele necesare lecţiei (manual, 

minicalculator, plan de conturi etc.). 

- Notează titlul lecţiei  

- Isi pregatesc planul de conturi 

 

Conversaţie 

 

Caiete de 

notiţe, Plan de 

conturi 

4. Organizarea 

situaţiilor de 

învăţare pentru 

realizarea 

obiectivelor 

25’ -Profesorul transmite elevilor informatiile referitoare la 

Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare 

cu ajutorul unui ppt.  

Contabilitatea cheltuielilor  

– de exploatare  

– financiare  

– extraordinare  

– cu impozitul pe profit şi alte impozite   

Structură şi grupe de conturi utilizate: 
A. Gr.60 “Cheltuieli prvind stocurile” 

B. Gr.61 “Cheltuieli cu lucrările şi servicile 

executate de terţi” 

C. Gr.62 Cheltuieli cu alte servicii executate 

de terţi  

D. Gr.63 “Cheltuieli cu impozite, taxe şi 

vărăsminte asimilate” 

E. Gr.64 “Cheltuieli cu personalul” 

F. Gr.65 “Alte cheltuieli de exploatare” 

G. SubGr.681 “Cheltuieli de exploatare 

- Elevii noteaza in caiet 

informatiile referitoare la 

contabilitatea cheltuielilor din 

exploatare.  

Conversaţie, 

Explicatie 

Exerciţiul  

Prezentare 

PPT, caiete de 

notiţe, fise de 

lucru. 

 



privind amortizările, provizioanele şi 

ajustările pentru depreciere” 

5. Fixarea 

cunoştinţelor 

10’ - Profesorul imparte elevilor Fisa de lucru-Monografie 

contabila (Anexa 1) si Fisa de lucru-Registru jurnal 

(Anexa 2) si le explica elevilor metoda R.A.I. 

- Profesorul preda mingea unui elev si ii cere sa arunce 

mingea altui elev din clasa care va trebui sa explice cum 

se inregistreaza in contabilitate prima operatiune 

economico-financiara din monografie. Daca a formulat 

corect va arunca mingea la un alt elev, iar daca nu a 

efectuat inregistrarea corect colegii il vor corecta. Mingea 

va fi aruncata de la un elev la altul pana cand se vor 

efectua toate inregistrarile contabile.  

- Profesorul notează în catalog elevii care au rezolvat 

corect aplicaţia. 

-Profesorul imparte elevilor paper-it-uri pe care le vor 

utiliza astfel: elevii sunt rugati sa scrie un singur cuvant 

care sa descrie lectia la care au participat, dupa care, vor 

merge la flipchart si vor lipi paper-it-urile pe crengile 

copacului desenat pe o coala de flipchart, realizand astfel 

“Copacul mesajelor”.  

- Elevii care au primit mingea 

prezinta Solutia propusa de ei 

pentru rezolvarea monografiei 

contabile; 

- Ceilalti elevi sunt atenti si 

confirma daca Solutia propusa 

este corecta sau nu;  

- Elevii completează registrul-

jurnal cu răspunsul corect.  

- Elevii raspund la intrebarile 

profesorului legate de modul de 

desfasurare a orei. 

Discuţie 

Studiul de 

caz. 

Metoda 

R.A.I. 

Rezolvarea 

de probleme 

Copacul 

mesajelor 

Fise de lucru, 

Caietul de 

notite, Planul 

de conturi, 

 calculator, 

videoproiector 

6. Comunicarea 

temei pentru 

acasă 

2’ - Anunţă tema pentru acasă: aplicaţia de la pagina 109 din 

manual 

- Notează tema pentru acasă Discuţie  

 

 



Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila 

 

PROIECT DIDACTIC 
 

Data: 19.03.2019 

Profesor: Zemeili Elena 

Modulul: Utilizarea calculatorului in contabilitate 

Clasa: a XI-a  C 

Tema: Cheltuieli si venituri 

Tipul lecţiei: Lectie de laborator/Lectie de formare a priceperilor si deprinderilor 

Rezultatul învățării: URÎ 10 Inregistrarea operatiilor economico-financiare 

Cunostinte:  
13.1.5. Prezentarea evenimentelor si tranzactiilor din contabilitate cu ajutorul softului specializat. 

Abilitati:  

13.2.6. Inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor din contabilitate cu ajutorul softului specializat. 

Atitudini: 

13.3.5. Implicarea activa in prezentarea corecta a articolelor contabile pe baza documentelor contabile, informatizat.  

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 O1 - să identifice şi să caracterizeze corect conturile folosite pentru înregistrarea operaţiilor legate de cheltuieli si venituri;  

 O2- să rezolve corect şi în timp optim înregistrările contabile pentru setul de probleme dat; 

 O3- să transpună în practică cunoştiinţele teoretice legate de cheltuieli si venituri şi să participe activ la lecţie; 

 O4- să sintetizeze informaţiile acumulate cu ajutorul programului de contabilitate SAGA. 

Metode şi procedee didactice:  explicatia, conversatia euristica,  exercitiul, rebus, chestionarea orala, rezolvarea de probleme, studiu de caz, metoda cubul, firma 

de exercitiu, metoda 3-2-1. 

Mijloace de învăţămant:  

 Fişa de lucru nr. 1-6; 

 Cubul, documente contabile din portofoliul firmei de exercitiu Phoenix S.R.L. 

 Markere, tabla, paper-it-urile, coli de flipchart, tabla, creta, calculatoare, programul de contabilitate SAGA, plan de conturi. 

Forme de organizare: frontala, individuala si pe grupe.  

Durată: 50 minute 

Locul de desfasurare: Laboratorul de informatica 

Material bibliografic: 

 Lupu, Costică (2009) – Strategii didactice interactive, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică R.A; 

 Programe și softuri de contabilitate 

 ***Cartea Verde a Contabilității 2017, Ed.Rentrop&Straton, 2017. 

 ***Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările la zi 

 ***Legea 227/2015 Codul fiscal 



 

Structura organizatorică şi metodica a lecţiei 

Evenimentele 

Instruirii 

Timp 

alocat 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

1. Momentul 

organizatoric 

 

3’ 

Salută clasă 

- Verifică prezenţa elevilor 

- Asigura condiţii didactico-materiale pentru bună 

desfăşurare a lecţiei 

- Răspund solicitărilor 

profesorului 

- Îşi pr- egătesc caietele de notiţe 

Conversaţie Catalogul 

Cretă, Marker, 

Tabla de scris 

 2. Captarea 

atenţiei 

7’ - Aplică metoda “Rebusului”pentru spargerea ghetii si 

verificarea cunoştinţelor pe care elevii le-au dobândit la 

ora anterioara de curs referitoare la cheltuieli si venituri. 

- Elevii asculta explicaţiile 

profesorului. 

- Elevii cauta solutii la intrebarile 

rebusului. 

Conversaţie 

Rebus 

coli flipchart; 

Flipchart 

Markere 

3. Anunţarea 

lecţiei noi 

3’ - Scrie pe tabla titlul lecţiei 

- Anunţa modul de desfăşurare a lecţiei 

- Explica metoda “Cubul”  

- Notează titlul lecţiei  

- Elevii se impart in 6 grupe si 

sunt atenti la sarcinile primite pe 

care le explica profesorul 

Conversaţie 

Metoda 

“Cubul” 

Cubul, caiete 

de notiţe, fise 

de lucru 

4. Organizarea 

situaţiilor de 

învăţare pentru 

realizarea 

competentelor 

25’ - Profesorul imparte efectivul de elevi in 6 grupe, fiecare 

subgrupa urmând să analizeze tema aleasă, „Cheltuieli si 

venituri”. In acest moment se impart sarcinile fiecărei 

grupe prin aruncarea cubului si preluarea sarcinii 

corespunzatoare culorii pe care cade cubul. Fisele de 

lucru (Anexele 1-6) sunt organizate astfel: Faţa Albastra - 

verbul descrie, Faţa Roşu - verbul compară, Faţa Verde - 

verbul asociază, Faţa Galben - verbul analizează, Faţa 

Roz - verbul aplică, Faţa Portocaliu - verbul 

argumentează, Echipele aleg un lider de grup. 

- Profesorul verifică corectitudinea rezolvării sarcinilor 

primite de fiecare grupa. 

- Elevii se impart pe grupe, 

primesc fisele aferente fiecarei 

grupe si rezolva sarcinile primite 

in fisa. 

Conversaţie 

Exerciţiul, 

studiul de 

caz. 

F.E. 

Metoda 

“Cubul” 

Planul de 

conturi, 

programul de 

contabilitate 

SAGA, caiete 

de notiţe, fise 

de lucru nr. 1-

6 

5. Fixarea 

cunoştinţelor 

10’ - Profesorul aplica metoda 3-2-1 si imparte elevilor 

paper-it-uri pe care le cere sa scrie 3 termeni din lecţia 

curentă, 2 idei despre ce aţi dori să învăţaţi legat de 

SAGA si 1 abilitate sau pricepere pe care aţi dobândit-o. 

- Profesorul invita elevii sa prezinte ce au scris pe paper-

it-uri. 

- Profesorul notează elevii în catalog care s-au remarcat 

pe parcursul orei de laborator.  

- Elevii scriu pe paper-it 

informatiile solicitate de profesor.  

- Elevii prezinta ceea ce au scris 

pe paper-it. 

Discuţie 

Explicatia 

Rezolvarea 

de probleme 

Metoda 3-2-

1 

Paper-it, Fise 

de lucru.  



6. Masurarea 

gradului de 

satisfactie a 

elevilor 

2’ - Profesorul intreaba elevii cum s-au simtit? Ce considera 

ca trebuie imbunatatit?  

- Raspund la intrebarile adresate 

de professor. 

Discuţie 

Chestionare 

orala. 

 

 

 



Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Ion Ghica”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Profilul: Servicii               Avizat,                                                                                  

Domeniul de pregătire de bază: Economic              Director                                                                            

Calificare profesionala: Tehnician în activităţi economice 

Modulul: M4 Utilizarea calculatorului in contabilitate 

 

Nr de ore/an: 132  din care      T: 33      LT: 99       IP: 0  

Nr. ore /săptămână: 4 din care:     T: 1      LT:  3     IP: 0                                                                                      

Clasa: a-XI-a C  

Profesor: Zemeili Elena               Avizat,                                                                                    

Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3500 din 29.03.2018            Şef catedră                                                                  

Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018  
 

 

 

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 
 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    1. Elementele definitorii ale softurilor contabile specializate 
                                                                                                                                                          NR.  ORE ALOCATE: 4 (1 oră T+ 3 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Elementele definitorii ale 

softurilor contabile 

specializate 

• identificarea tipurilor de 

softuri specializate 

necesare locului de muncă 

- pentru gestiunea 

mijloacelor fixe, pentru 

gestiunea stocurilor, 

clienţi, furnizori calculul 

13.1.1  13.2.1  13.3.1   

 

-  exerciţii de identificare 

a tipurilor de softuri 

specializate necesare locului 

de muncă  

 

 

 

 

-  frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- videoproiector 

 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



salariilor, evidenţă încasări 

şi plăţi pentru obţinerea 

registrului de casă;  

[1hT] 

 

• evaluarea softurilor 

identificate - avantaje 

/dezavantaje, preţ, timp de 

operare, viteza de lucru, 

calitatea informaţiilor 

rezultate, accesibilitatea 

softului.  

[3hLT] 

 

 

 

 

 

 - exerciţii de identificare și 

grupare a avantajelor 

/dezavantajelor utilizării 

softului în funcţie de preţ, 

timp de operare, viteza de 

lucru, calitatea informaţiilor 

rezultate, accesibilitatea 

softului.  

 

 

 

 

 

 

-  frontal 

-  individual 

-  explicaţia 

- videoproiector 

-  demonstraţia 

- pe grupe 

- fişe de lucru 

- programe 

contabilitate 

 

 

 

 

 

- observare 

sistematică 

 

 

- probă 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    2. Descrierea și analizarea structurii softului de specialitate 
                                                                                                                                                               NR.  ORE ALOCATE: 12 (3 ore T+ 9 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Descrierea și analizarea 

structurii softului de 

specialitate:  

• instruirea privind 

utilizarea softului - 

consultarea ghidului de 

utilizare a softului;  

[1hT + 3hLT ] 

• identificarea structurii 

softului:  

- meniuri,  

13.1.2 

 

    13.2.2 13.3.2 

 

 

 

-  exerciții de analizare a 

structurii softului 

 

 

 

 

-  exerciţii de identificare a  

structurii softului:  meniuri, 

ferestre, iconuri;  

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- videoproiector 

- program 

contabilitate 

 

 

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

 



-ferestre,  

-iconuri;  

[1hT + 3hLT ] 

• accesarea meniurilor, 

ferestrelor, iconurilor - 

direct de la tastatură sau 

din bara de unelte pentru a 

vizualiza modul de 

prezentare a programului. 

[1hT + 3hLT ] 

 

 

 

 

- exerciții de  accesare a 

meniurilor, ferestrelor, 

iconurilor - direct de la 

tastatură sau din bara de 

unelte pentru a vizualiza 

modul de prezentare a 

programului. 

 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- program 

contabilitate 

 

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- studiu de caz 

- program 

contabilitate 

 

 

 

 

- probă 

practică 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    3. Descrierea și analizarea procedurii de implementare a softului specializat la 

locul de muncă 
                                                                                                                                                            NR.  ORE ALOCATE: 16 (5 ore T+ 11 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3. Descrierea și analizarea 

procedurii de 

implementare a softului 

specializat la locul de 

muncă:  

• pregătirea documentelor 

ce urmează a fi prelucrate - 

sortarea pe categorii de 

evenimente şi tranzacţii şi 

perioade de înregistrare;  

[1hT + 3hLT ] 

13.1.3 

 

     13.2.3 

13.2.4. 

13.3.3 

 

 

 

 

 

- Exerciţii de identificarea a 

documentelor ce urmează a fi 

prelucrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- videoproiector 

- program 

contabilitate 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 

 

 

 

 

 

 



• introducerea datelor din 

documentele pentru 

evidența contabilă primară; 

 [1hT + 3hLT ] 

 

 

 

 

• derularea programului - 

utilizând comenzile 

conform subsistemului 

informatic;  

[1hT + 3hLT ] 

 

 

 

• listarea situaţiilor 

necesare - pe ecran sau pe 

hârtie;  

[1hT + 1hLT ] 

 

 

 

• evaluarea performanţelor 

- în funcţie de calitatea 

informaţiilor şi a situaţiilor 

finale obţinute 

[1hT + 1hLT ] 

-  exerciţii de  introducere a 

datelor din documentele 

pentru evidența contabilă 

primară 

- aplicaţii practice privind 

introducerea datelor din 

documente  

 

- exerciții de  accesare a 

meniurilor, ferestrelor, 

iconurilor - direct de la 

tastatură sau din bara de 

unelte pentru a vizualiza 

modul de prezentare a 

programului. 

 

- exerciţii de listare a 

situaţiilor necesare 

 

 

 

 

 

- discuţii privind evaluarea 

performanţelor  

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

- program 

contabilitate 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- probă 

practică 

 

S6 

 

 

 

 

 

 

S7 

 

 

 

 

 

 

 

S8 

 

 

 

 

 

S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    4. Prezentarea elementelor definitorii ale Planului general de conturi utilizat 

pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor cu ajutorul softului specializat 
                                                                                                                                                          NR.  ORE ALOCATE: 8 (4 ore T+ 4 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4. Prezentarea elementelor 

definitorii ale Planului 

general de conturi utilizat 

pentru înregistrarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor cu ajutorul 

softului specializat:  

• Structura planului de 

conturi;  

 [1hT + 1hLT ] 

 

 

 

 

• Caracteristicile planului 

de conturi;  

 [1hT + 1hLT ] 

 

 

 

 

• Identificarea conturilor;  

[1hT + 1hLT ] 

 

 

 

 

13.1.4 

 

   13.2.5. 13.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de identificare a 

claselor, grupelor şi 

conturilor din planul general 

de conturi 

 

 

- exerciţii de identificare a 

claselor, grupelor şi 

conturilor din planul general 

de conturi 

 

 

 

 

- aplicaţii practice privind 

identificarea conturilor 

- exerciții de  accesare a 

planului de conturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- videoproiector 

- program 

contabilitate 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- probă 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

S9 

 

 

 

 

 

 

 

S9 

 

 

 

 

 

 

S10 

 

 

 



 

• Particularităţile planului 

de conturi.  

[1hT + 1hLT ] 

 

 

 

- discuţii privind 

particularităţile planului de 

conturi.  

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

 

 

S10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    5. Prezentarea evenimentelor şi tranzacţiilor din contabilitate cu ajutorul softului 

specializat.  
                                                                                                                                                          NR.  ORE ALOCATE: 34  (10 ore T+ 24 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5. Prezentarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor din 

contabilitate cu ajutorul 

softului specializat.  

• Preluare date contabile 

iniţiale;  

• Configurare generală a 

societăţii comerciale;  

[1hT + 1hLT ] 

 

13.1.5 

 

   13.2.6. 13.3.5 

 

 

 

 

 

- exerciţii de preluare a 

datelor contabile iniţiale  

- aplicaţii practice privind 

configurarea generală a 

societăţii comerciale 

 

 

 

 

 

 

- frontal 

-  explicaţia 

-  conversaţia 

- videoproiector 

- program 

contabilitate 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S11 

 

 

 

 

 

 



 

• Nomenclatoare : gestiuni, 

articole / servicii, furnizori 

/ clienti, personal;  

[1hT + 1hLT ] 

 

• Aprovizionare;  

• Transferuri între gestiuni;  

[1hT + 3hLT ] 

 

• Consumuri;  

[1hT + 3hLT ] 

 

 

• Producţie;  

[1hT + 3hLT ] 

 

• Vânzare;  

[1hT + 3hLT ] 

 

• Salarii (state de 

plata/avansuri, fişe fiscale, 

declaraţii);  

[1hT + 3hLT ] 

 

• Trezorerie;  

[1hT + 1hLT ] 

• Cheltuieli;  

• Venituri;  

[1hT + 1hLT ] 

 

• Rapoarte contabile (fişe 

conturi, balanţe), situaţii 

operative (imobilizări, 

stocuri, furnizori, clienţi). 

[1hT + 5hLT ]  

 

- exerciţii de completare a 

nomenclatoarelor  

 

 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea achiziţiilor 

 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea consumului 

 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea producţiei 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea vânzărilor 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea salariaţilor 

 

 

 

- aplicaţii practice privind 

înregistrarea cheltuielilor şi a 

veniturilor 

 

 

 

- exerciţii de completare a 

rapoartelor contabile 

 

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

- program 

contabilitate 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

- program 

contabilitate 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- probă 

practică 

 

 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

- observare  

Sistematică 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

- observare  

Sistematică 

-proba practică 

 

S11 

 

 

 

 

 

S12 

 

 

 

S13 

 

 

 

S14 

 

 

S15 

 

S16 

 

 

 

S17 

 

 

 

S17 

 

 

S18,S19 

 

 

 

 



 

 

 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    6. Descrierea registrelor contabile utilizate pentru înregistrarea evenimentelor şi 

tranzacţiilor cu ajutorul softului specializat, a declaraţiilor electronice şi a raportărilor anuale                                                                                                                                                              
   NR.  ORE ALOCATE: 14  (5 ore T+ 9 ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

6. Descrierea registrelor 

contabile utilizate pentru 

înregistrarea 

evenimentelor şi 

tranzacţiilor cu ajutorul 

softului specializat, a 

declaraţiilor electronice şi 

a raportărilor anuale  

Registrele contabile:  

• Registrul jurnal;  

[1hT + 1hLT ] 

 

• Registrul inventar;  

[1hT + 1hLT ] 

 

• Cartea mare.  

[1hT + 1hLT ] 

 

Declaraţiile electronice 

(exemplu 100, 101, 112,  

300,301, 390, 394 etc.)  

[1hT + 3hLT ] 

 

Raportările anuale  

13.1.6 

 

   13.2.7. 13.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de identificare a 

elementelor  principalelor 

registre contabile 

- exerciţii de preluare a 

datelor în Registrul Jurnal 

- exerciţii de preluare a 

datelor în Registrul inventar 

- exerciţii de preluare a 

datelor în Registrul Cartea 

Mare 

 

- exerciţii de completare a 

Declaraţiilor electronice  

 

- exerciţii de completare a 

Raportărilor anuale  

 

 

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- probă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 

 

 

S10 

 

 

S20 

 

 

 

S21 

 

 

 

S21 



[1hT + 3hLT ]  

 

 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

practică  

 

 

 

 

 

URÎ 13 Utilizarea softului în contabilitate 

UNITATATEA  DE Î NVĂŢARE:    7. Realizarea monografiilor contabile complexe cu ajutorul softului specializat                                                                                                                                                           

NR.  ORE ALOCATE: 44  (5  ore T+ 39  ore LT) 

Nr. 

crt. 
Conținuturile învățării 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) Activități de învățare 
Resurse 

procedurale 
Evaluare Perioada 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

7. Realizarea monografiilor 

contabile complexe cu 

ajutorul softului 

specializat:  

• Monografie contabilă 

privind contabilitatea unei 

societăţi cu profil comerţ 

cu amănuntul;  

[1hT + 9hLT ] 

 

 

• Monografie contabilă 

privind contabilitatea unei 

societăţi cu profil comerţ 

cu ridicata;  

[1hT + 9hLT ] 

 

 

13.1.7 

 

   13.2.8 13.3.7 

 

 

 

 

- Aplicaţii practice privind 

înregistrarea evenimenteleor 

şi tranzacţiilor în 

contabilitatea unei societăţi 

cu profil comerţ cu 

amănuntul   

 

- Aplicaţii practice privind 

înregistrarea evenimenteleor 

şi tranzacţiilor în 

contabilitatea unei societăţi 

cu profil comerţ cu ridicata 

 

 

 

 

 

 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observare  

sistematică 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

 

 

 

 

S23,24, 

25 

 

 

 

 

S25, 

S26,S27 

 

 

 

 

 



• Monografie contabilă 

privind contabilitatea unei 

societăţi cu profil servicii; 

[1hT + 9hLT ] 

 

  

• Monografie contabilă 

privind contabilitatea unei 

societăţi cu profil 

producţie.  

[1hT + 9hLT ] 

 

Recapitulare 

[1hT + 3hLT ] 

 

- Aplicaţii practice privind 

înregistrarea evenimenteleor 

şi tranzacţiilor în 

contabilitatea unei societăţi 

cu profil servicii 

 

- Aplicaţii practice privind 

înregistrarea evenimenteleor 

şi tranzacţiilor în 

contabilitatea unei societăţi 

cu profil producţie 

 

- exerciţii de recapitulare şi 

consolidare a cunoștințelor, 

abilităților și atitudinilor 

 

-  conversaţia 

-  exercițiu 

- videoproiector 

- individual 

- frontal 

- documente, 

registre 

- fişe de lucru 

- probleme 

formulate de 

profesor 

- problematizarea 

- studiu de caz 

 

- observare  

Sistematică 

 

 

 

- probă 

practică 

S18,S29,

S30 

 

 

 

 

S30, 

S31,S32 

 

 

 

 

S33 

 

 

 

 


	PROIECT DIDACTIC

