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Data:  

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; 

Competența specifică vizată: 

Argumentarea clară și precisă a propriilor puncte de vedere manifestând dispoziția spre un dialog 

critic și constructiv 

Obiectivele lecției: 

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

O1- Să definească noțiunea de conflict 

O2- Să enumere cauzele conflictelor  

O3- Să identifice situațiile conflictuale 

O4- Să emită soluții pentru rezolvarea 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 

Nr 

crt  
 

ETAPELE 

LECȚIEI 

 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA   

ELEVILOR 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

A 

ACTIVITĂ

ȚII 

 

EVALUA

RE 

 

TIMP 

1 Momentul 

organizatoric 

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’ 

https://library.livresq.com/view/601be4c401f06b000774af15
https://library.livresq.com/view/601be4c401f06b000774af15


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 

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  

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 

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


