
PROIECT DE LECŢIE 

  

Data:  15.03.2019            

Şcoala:   ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIRCEA ELIADE"CRAIOVA  

Clasa:   a – VI-a                                            

Profesor: VĂNCICA DIANA-MIHAELA 

Aria curriculară: Om şi societate                        

Disciplina: Educaţie socială – Educaţie interculturală 

Unitatea de învăţare: Societatea interculturală, valori şi principii 

Tema lecţiei: Valorizare şi promovare                              

Competenţe specifice: 

2.3. Rezolvarea în perechi a unor sarcini de lucru referitoare la viaţa într-o societate 

interculturală. 

3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunităţii, manifestând empatie culturală faţă 

în relaţiile cu persoane aparţinând unor culturi diferite. 

Obiective operaţionale: 

O1  - să identifice sensul noţiunilor de cultură populară şi moştenire culturală 

O2 - să definească termenii: valorizare şi promovare 

O3 - să exemplifice măsuri prin care cultura tradiţională a unei comunităţi sau a unei naţiuni 

poate fi conservată 

Tipul lecţiei:   mixtă                                        

Strategia didactica: deductiv-inductivă  

Metode şi procedee:   expunerea, explicaţia, problematizarea, interogatia 

Mijloace de învăţământ: manual, tabla, cretă, laptop, filme educative. 

Forme de organizare a elevilor: activitate individuală, perechi şi frontală 

Evaluare : observarea sistematică, evaluarea individuală şi frontală 

Locul de desfăşurare:  sala de clasă     

Durata:   50 minute  

Bibliografie consultată: 

                       1. Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupşa, Educație socială,  clasa a VI-a, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018. 

                       2. Daria-Daniela Lupşa, Educație socială,  clasa a VI-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2018. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

MOMENTELE 

LECTIEI 

ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE 

PROFESORULUI ELEVILOR METODE MIJLOACE 

1. PREGĂTIREA 

PENTRU 

ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂŢARE (2’) 

Notează absenţele; 

Pregăteşte materialele necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Răspund cerinţelor 

profesorului. 

Conversaţia  

  

2. VERIFICAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

ANTERIOARE 

(10’) 

 

 

Adresează întrebări scurte pentru a verifica 

cunoştiinţele dobândite de elevi din lecţia 

anterioară ,,Acceptare şi respect” cu 

ajutorul unui film animat 

 

 

Elevii răspund 

 

 

 

Interogaţia 

 

 

 

 

Laptop 

Film educativ 

 

3. CAPTAREA 

ATENŢIEI(3’) 

Se face cu ajutorul unei imagini despre 

cultura populară românească şi cu 

întrebările adresate de profesor elevilor . 

 

Observă imaginea  şi 

rǎspund la întrebǎri. 

  

Explicatia şi 

conversaţia 

Fişă de lucru 

4.ANUNTAREA 

TEMEI NOI SI A 

OBIECTIVELOR 

(2’) 

 

 

Anunţǎ tema nouǎ: „Valorizare şi 

promovare" şi obiectivele 

 

 

 

Elevii ascultǎ şi 

noteazǎ titlul noii lecţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla,  creta 
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Elevii noteazǎ în caiete 

  

 

Elevii rǎspund la 

întrebǎri 

 

 

 

 

Elevii noteazǎ în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea, 

explicatia 

conversaţia 

problematizarea, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, 

       cretă 

laptop 

film  

 

 

 

 

 

5.DIRIJAREA 

ÎNVǍŢǍRII(25’) 

 

 

Profesorul defineşte cu ajutorul elevilor şi 

al exemplelor din viaţa cotidiană cultura şi 

convieţuirea socială. 

Profesorul identifică, cu ajutorul elevilor şi 

al unui film educativ, ce este cultura 

populară şi moştenirea populară. 

Profesorul prezintă măsuri prin care cultura 

tradiţională a unei comunităţi sau a unei 

naţiuni poate fi conservată. 

Profesorul descoperă , cu ajutorul elevilor,   

cum poate fi promovată şi valorizată 

moştenirea culturală. 

 

6.FIXAREA 

 

CUNOŞTINŢELOR  

(7’) 

Se realizează cu ajutorul unui exerciţiu: 

elevii împărţiţi în perechi (colegii de 

bancă), discută şi decid dacă o persoană 

acţionând singură, poate să influenţeze 

atitudinea celor din jur faţă de moştenirea 

culturală. 

Profesorul centralizează şi comentează, 

împreună cu elevii, părerile exprimate. 

 

Elevii rezolvă cerinţele 

profesorului. 

 

 

explicatia 

conversaţia 

problematizarea 
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7. NOTAREA  ŞI 

ANUNŢAREA 

TEMEI PENTRU 

ACASǍ (3’) 

Profesorul noteazǎ elevii şi anunţǎ ca temǎ 

exerciţiul nr. 4 de la pagina 55. 

 

Elevii notează pe 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


