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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Unitatea de învățare: Etichetarea și ambalarea mărfurilor 

Subiectul lecţiei: Sortarea ambalajelor pe grupuri de materiale reciclabile 

Tipul lecţiei: Mixtă predare-învățare 

 

Rezultate ale învățării vizate:  

 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.5. Descrierea simbolurilor pentru 

protecția consumatorilor și a mediului cu 

privire la materialele reciclabile. 

5.2.3. Identificarea simbolurilor pentru 

protecția consumatorilor și a mediului cu 

privire la materialele reciclabile. 

5.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de 

lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor. 

 



 

Obiectivele operaționale ale lecției: 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O1: să  enumere cel puțin o măsură prevăzută de UE cu privire la materialele reciclabile 

O2: să identifice  trei simboluri pentru protecția consumatorului și a mediului 

O3: să descrie în max. o frază modul în care se atribuie „punctul verde”. 

 

Locul de desfăşurare a lecţiei: sala de clasă, Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, Bucureşti.  

Bibliografie: Petre T. și colectivul, Comerț/ Protecția consumatorului și a mediului, auxiliar curricular pentru clasa a X a, 

Editura CD Press, București, 2010. 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: descriere, conversația, expunerea, exemplificarea, portofoliu, lucru individual. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tablă, marker, manual auxiliar-curricular, laptop, video-proiector. 

FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal 

TIPURI DE EVALUARE: evaluarea formativă. 

 

 

 

 

 



 

 

Desfășurarea lecției 

 

Etapele 

lecției 

Timp 

alocat 

fiecărei 

etape 

Ob. 

op. 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Metode, 

mijloace 

și 

procedee 

utilizate 

Modalități 

de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric: 

pregătirea clasei 

pentru lecţie 

2 min.  Profesorul salută, face prezenţa şi se 

asigură de  existenţa instrumentelor de 

lucru pentru fiecare elev în parte. 

Elevii răspund când sunt apelaţi 

şi sunt atenţi la întrebarile 

profesorului. 

Catalogul - 

2. Captarea atenției 2 min. toate Profesorul îi întreabă pe elevi cum se 

numește lecția anterior predată și le împarte 

fișa de lucru cu care se va face o verificare 

a cunoștințelor. 

Răspund la întrebările profesorului, 

dacă sunt solicitați. 

Conversația,  

Fișa de 

lucru. 

Observare 

sistematică 

3. Verificarea  

cunoștințelor  

anterior 

dobândite 

7 min.  Citește cu voce tare fișa de lucru, explică 

sarcinile de lucru, stabilește timpul de 

lucru, verifică dacă sunt întrebări și apoi 

așteaptă rezolvarea , desemnează elevii 

care să răspundă. 

Elevii citesc textul încă o dată 

individual, reflectează la răspunsul 

corect și îl notează pe foaie și apoi îl 

prezintă dacă sunt numiți. 

Conversație 

Fișa de 

lucru. 

Evaluare 

(orală) 



4. Anunţarea 

subiectului lecţiei 

noi şi a obiectivelor 

operaţionale 

 

1 min.  Profesorul anunţă subiectul lecţiei: Sortarea 

ambalajelor pe grupe de materiale 

reciclabile și face o scurtă prezentare a 

lecției ce urmează să fie predată, anunțând 

obiectivele operaționale. 

Elevii își notează în caiete titlul lecției 

și ascultă ce spune profesorul. 

Expunere 

Caietul. 

Observare 

sistematică 

5.Comunicarea  

noului conținut +  

dirijarea 

învățării 

19 min. Toate Predrea propriu-zisă se face cu ajutorul 

unui PPT. Cadrul didactic notează pe tablă 

titlul lecției. 

Le prezintă măsurile prevăzute de către UE 

cu privire la materialele reciclabile. 

Le prezintă conceptul de “punct verde”. 

Le prezintă elevilor simbolurile pentru 

protecția consumatorului și a mediului 

Notează schema lecției de pe tablă, 

răspund la întrebări, solicită clarificări. 

 

Conversație 

Expunere 

Explicație 

Mijloace 

Vizuale (ppt). 

 

Observare 

sistematică 

 

6. Asigurarea feed-

back 

3 min. Toate Profesorul testează sistematic dacă elevii 

au înțeles ce li s-a predat și dacă sunt 

atenți, punând întrebări referitoare 

simbolurile pentru protecția 

consumatorilor și a mediului. 

Confirmă răspunsurile bune și corectează 

răspunsurile greșite sau completează 

răspunsurile elevilor. 

Răspund întrebărilor profesorilor și 

solicită clarificări, dacă este cazul. 

 

Conversație 

Descrierea 

 

 

Evaluarea 

(orală) 

7. Evaluarea 

performanței 

10 min. Toate Profesorul distribuie fiecarui elev o fișă de 

lucru și anunță sarcinile de lucru, precum și 

Elevii completează fișa de lucru, pe 

baza cunoștințelor acumulate  

Fișa de 

lucru 

Evaluarea 

(scrisă) 



timpul necesar rezolvării fișei.  

După expirarea timpului de lucru, 

profesorul nominalizează elevii să 

răspundă. 

Răspund la solicitarea profesorului. 

8. Fixarea  

cunoștințelor  

dobândite 

4 min. Toate Se face un scurt rezumat la lecției împreună 

cu elevii pe baza schemei proiectate, iar 

profesorul mai adresează câteva întrebări 

pe baza lecției care tocmai a fost predată. 

Elevii participă oral la realizarea 

rezumatului, răspunzând la întrebările 

adresate de profesor. 

Conversație Evaluare 

(orală) 

9. Sarcini de 

muncă 

independentă/temă 

pentru acasă 

2 min.  Se dă ca temă pentru acasă, identificarea a 

cel puțin trei imagini de pe internet cu 

produse, pe al căror ambalaj sa existe 

punctul verde. Imaginile se vor lista și se 

vor atașa în portofoliu. 

Notează tema pentru acasă. 

Pun întrebări(dacă este cazul). 

Conversație 

Explicație 

 

 

 

  



Fișă de lucru 1 

 

I.Notați cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri,  iar dacă enunțul este fals trebuie să faceți 

modificările necesare astfel încât să fie adevărat: 

 

1.Ambalajele din hârtie și carton (materiale celulozice) au următoarele proprietăți: masa mică, inodore, insipide și 

acoperite sau laminate sunt rezistente la acțiunea unor diferite substanțe (ulei, alcool, gaze).                                        ......... 

..................................................................................................................................................... 

 

2. Rezistența în mediu umed, rezistența mecanică bună, prelucrare ușoară, implicit 

 rezistența la acțiunea acizilor și alcaliilor sunt caracteristici ale ambalajelor din metal.                                                 ......... 

..................................................................................................................................................... 

 

 3.Ciocolata și produsele din ciocolată sunt ambalate cu ajutorul unor folii de aluminiu, deoarece acestea oferă 

impermeabilitate și totodată nu permit transferul mirosurilor din mediu exerior.                                                            ........... 

..................................................................................................................................................... 

 



 4.Ambalajele din sticlă sunt caracterizate de următoarele atribute: oferă protecție bună, sunt transparente, au miros, 

modifică gustul alimentelor și pot fi prelucrate în forme variate...... 

..................................................................................................................................................... 

 

5.Lemnul sunt folosite în special la confecționarea ambalajelor de transport, datorită rezistenței la solicitările 

mecanice și uzură, iar mai mult de atât aceste ambalaje nu sunt un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor.                       

............. 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Succes! 

  



Fișă de lucru 2 

 

I.Precizați în dreptul fiecărul simbol ceea ce reprezintă acesta 

  



Rezolvare fișă de lucru 1 

 

I. 

1. A 

2. F...sunt caracteristici ale ambalajelor din materiale plastice. 

 3. A 

 4. F...nu au miros, nu modifică gustul alimentelor. 

5. F...sunt un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezolvare fișă de lucru 2 

 

I.Precizați în dreptul fiecărul simbol ceea ce reprezintă acesta. 

 


