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PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor: Berechet Steluța Claudia 

Modulul: PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI 

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  

Data:  

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. 

Competența specifică vizată: 

Asumarea responsabilității pentru respectarea drepturilor consumatorului și a mediului, conform 

legislației în vigoare 

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. 
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 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/ 

 rezultatele învățării așteptate, cerințele de 

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  

importanța reciclării ambalajelor, 

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/

