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PROF. ITINERANT/DE SPRIJIN:  LIXANDRU  IULIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECILĂ NR.1 PLOIEŞTI 

PLANIFICARE ADAPTATĂ PENTRU  ELEVII: I.F., B. A. 

PLANIFICARE CALENDARISTICA 
MODULUL I: ECONOMIA FAMILIEI / SEM. I 

NR. 

CRT 

UNITATI DE 

INVATARE 
CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE 

ADAPTĂRI PENTRU 

ELEVII CU CERINŢE 

EDUCAŢIONALE 

SPECIALE 

NR. 

ORE 

S

A

P

T 

0  

 Prezentarea disciplinei, a 

modulelor 

 Instructaj de securitatea 

muncii 

- Cunoasterea continuturilor si obiectivelor din 

programa 

- Cunoasterea si respectarea normelor  de sanatate 

si securitatea muncii 

 

1 1 

I 

Rolul familiei in 

consumul si productia 

de bunuri si sevicii 

 Familia. Functiile 

familiei 

 Rolul familiei in consum 

si in productie 

1.1. Identificarea activitatilor economice din viata 

familiei 

1.2. Identificarea factorilor economici şi sociali 

din mediul înconjurător care influenţează viaţa 

familiei 

1.3. Descrierea principalelor resurse necesare 

desfasurarii unor activitati familiale de productie si 

consum 

3.1. Valorificarea conceptelor economice in 

comunicare 

 

1 

 

2 

 

II Nevoi si dorinte 

 Nevoi individuale ale 

familiei. Satisfacerea 

dorintelor 

 Nevoi ale clasei/scolii  

1.2. Identificarea factorilor economici şi sociali 

din mediul înconjurător care influenţează viaţa 

familiei 

1.3. Descrierea principalelor resurse necesare 

desfasurarii unor activitati familiale de productie si 

consum 

 

1 

 

1 

3 

 

4 



2 

 

2.2. Identificarea unor priorităţi în consum şi 

cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale 

familiei 

3.1.Valorificarea conceptelor economice in 

comunicare 

III Resursele familiei 

 Activitatea de productie si 

relatiile dintre membrii 

familiei/clasei 

 Relatia dintre venituri, 

consum si economii 

 Profesii ale membrilor 

familiei 

1.2.Identificarea factorilor economici şi sociali din 

mediul înconjurător care influenţează viaţa 

familiei  

1.3. Descrierea principalelelor resurse necesare 

desfasurarii unor activitati familiale de productie si 

consum 

 

4.1.Identificarea diferitelor rute de formare 

profesionale 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

NR. 

CRT 

UNITATI DE 

INVATARE 
CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE 

 

NR. 

ORE 

S

A

P

T 

IV 
Consumatorul si 

protectia sa 

 Comportamentul de 

consum 

 Calitatea produselor 

 Protectia consumatorului 

2.3. Analizarea unui produs realizat in functie de 

calitate, cheltuieli si posibilitatea obtinerii unui 

castig 

3.1. Valorificarea conceptelor economice in 

comunicare 

3.2.Selectarea informatiilor privind drepturile 

consumatorului si protectia acestuia 

 

1 

1 

1 

7 

8 

9 

V Bugetul familiei 

 Suportul 

comportamentului de 

consum 

 Proiectarea bugetului.  

 Decizia privind 

cumpararea unor produse. 

Pretul  

 Bugetul elevului. 

Disciplina bugetului 

personal 

1.2.Identificarea factorilor economici şi sociali din 

mediul înconjurător care influenţează viaţa 

familiei  

2.1.Elaborarea unor strategii pentru realizarea unui 

buget 

2.2.Identificarea unor priorităţi în consum şi 

cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale 

familiei 

3.1. Valorificarea conceptelor economice in 

comunicare 

 

1 

1 

 

1 

 

10 

11 

 

12 

1 



3 

 

  

 

VI Gestionarea timpului 

 Gestionarea bugetului 

individual de timp.  

 Organizarea timpului 

familiei 

2.4. Realizarea unui plan de activitati in functie de 

timpul disponibil 

3.1. Valorificarea conceptelor economice in 

comunicare 

 

1 

 

13 

 

VII 
Recapitulare si 

evaluare 

 Toate continuturile 

 Cum sa cheltuim 

inteligent?  

Elaborarea unui miniproiect 

 

1 14 

 



4 

 

MODULUL II: MATERIALE SI TEHNOLOGII (LEMN,TEXTILE, PIELE, CERAMICA) / SEM. II  

NR. 

CRT 

UNITATI DE 

INVATARE 
CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE 

NR. 

ORE 
SAPT 

I 

Materii prime si 

materiale. 

Provenienta. 

Clasificare. 

Proprietati. 

 Materii prime si materiale lemnoase 

 Materii prime si materiale textile 

 Materii prime si materiale din piele 

 Materii prime si materiale din ceramica  

1.1. Identificarea  materiilor prime si materialelor lemnoase, 

textile, din piele, din lut – ceramica in functie de proprietatile 

specifice ale acestora 

1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor 

prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si 

societatii 

3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 

utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

II 

Analiza de produs  

(gama de produse) : 

utilizare, materiale 

folosite,alcatuire, 

forma, schita 

constructiva, 

prezentare, pret 

 Analiza produselor din lemn 

 Analiza produselor textile 

 Analiza produselor din piele,inlocuitori 

 Analiza produselor din ceramica 

1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate 

si prêt 

3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 

utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

5 

6 

 

7 

 

8 

III 
Realizarea  unui 

produs simplu 

 Studierea „Fisei tehnologice” 

 Elemente de limbaj grafic 

 Operatii tehnologice 

 Realizarea produselor din material 

lemnos (placaj, cherestea) 

 Realizarea produselor textile 

 Realizarea produselor din piele  

 Realizarea produselor din  ceramica  

 

1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor 

prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si 

societatii 

2.1. Selectarea materiilor prime si materialelor lemnoase, 

textile, din piele, ceramica pentru obtinerea produselor   

2.2. Executarea unor operatii tehnologice ( de pregatire, de 

prelucrare, de finisare) pentru realizarea unui produs pe baza  

fisei tehnologice, respectand masurile de securitate si sanatate  

in munca   

3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 

utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului  

 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

9 

 

10 

 

 

11,12 

13,14 

15 

 

16 

 



5 

 

IV 

Evaluarea si 

valorificarea 

produselor 

 Calitate. Utilizare.  

 Prezentare. Pret 

 

1.2. Analizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate 

si prêt 

3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 

utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului 

 

2 17,18 

V 

Activitati, meserii si 

profesii specifice 

realizarii produselor 

din lemn, textile, 

piele, ceramica 

 Activitati si meserii specifice realizarii 

produselor din lemn, textile, piele, 

ceramica 

3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 

utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului  

4.1Analizarea  relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii 

specifice acestora 

2 19, 20 

VI 
Recapitulare si 

evaluare 
 Calitatea produselor 

Aprecierea calitatatii produselor din punct de vedere al 

producatorului/consumatorului 
1 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE 

 

MODULUL : ECONOMIA FAMILIEI (14 ORE)/ SEM. I 

TEMA: ROLUL FAMILIEI IN CONSUMUL SI PRODUCTIA DE BUNURI SI SEVICII (1 ORE) 

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

- Familia. 

Functiile 

familiei 

Rolul 

familiei in 

consum si 

productie 

1.1.Identificarea 

activitatilor economice din 

viata familiei 
1.2.Identificarea factorilor 

economici şi sociali din 

mediul înconjurător care 
influenţează viaţa familiei 

1.3.Descrierea 

principalelor resurse 

necesare desfasurarii unor 

activitati familiale de 

productie si consum 

3.1. Valorificarea 

conceptelor economice in 

comunicare 

- Exercitii de clasificare a 

familiilor traditionale si 

netraditionale 

- Discutii si explicatii pe 

tema functiilor fam 

- Exercitii de asociere a 

activitatilor economice cu 

membri familiei 

- Exercitii de clasificare a 

familiilor traditionale si 

netraditionale după 

anumite criterii date 

- Exerciţii  de completare a 

unor fişe de lucru  -manual 

-cataloage 

-pliante 

-reviste 

-fotografii 

-DEX 

-planse ce 

ilustreaza 

activitati 

economice 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-

demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-

problematizar

e 

-explicatie 

docimologica 

-

brainstormin

g 

-Tema de lucru in clasa: 

Evaluare pag.7 

-Studiu de caz: Activitati 

ale familiei. Activitati 

practice 

-Tema pentru acasa: Ce 

activitati (de productie, 

schimb, consum) se 

manifesta in familia ta? 

-Realizarea unui 

portofoliu in care vor fi 

adunate colaje, fise de 

lucru, referate. 

Evaluarea portofoliului 

se face periodic si la sf. 

de sem. 

** teme de lucru în 

clasă/ pentru acasă 

diferenţiate 

- Exercitii de utilizare a 

termenilor econo-mici : 

productie, produs, schimb, 

consum 

- Prezentarea unor exemple 

de activitati de: productie, 

schimb, consum 

- Discutii dirijate privind 

rolul economic al familiei 

- Discutii referitoare la 

resursele materiale si 

umane 

- Exercitii 

descriere/complatare a 

termenilor econo-mici : 

productie, produs, schimb, 

consum în funcţie de 

anumite criterii date 

- Prezentarea unor exemple 

de activitati de: productie, 

schimb, consum pe baza 

unor fişe de răspuns oferite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

TEMA: NEVOI SI DORINTE (2 ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 
RESURSE EVALUARE 

materiale procedurale  

 Nevoi 

individuale 

ale familiei. 

Satisfacerea 

dorintelor 

1.2.Identificarea 

factorilor economici şi 

sociali din mediul 

înconjurător care 

influenţează viaţa familiei 

1.3.Descrierea 

principalelor resurse 

necesare desfasurarii unor 

activitati familiale de 

productie si consum 

2.2.Identificarea unor 

priorităţi în consum şi 

cheltuieli în funcţie de 

nevoile proprii şi ale 

familiei 

3.1.Valorificarea 

conceptelor 

economice in comunicare 

- Exercitii de ierarhizare a 

nevoilor de consum 

individuale si ale familiei  

- Exercitii referitoare la 

decizia privind 

cumpararea unor produse 

- Joc de rol pentru 

identificarea diferentei 

dintre nevoi si dorinte  

 

- Exercitii de ierarhizare a 

nevoilor de consum 

individuale si ale familiei pe 

baza unor criterii simple, 

imagini, serii de cuvinte, 

propoziţii simple  

- Exercitii referitoare la 

decizia privind cumpararea 

unor produse cu anutorul 

unei fişe de completare 

răspunsuri 

- Joc de rol pentru 

identificarea diferentei 

dintre nevoi si dorinte  

 

-manual  

-Declaratia universala a 

drepturilor omului 

-Drepturile copilului 

-plansa piramida 

nevoilor 

-tabel cu situatia econ. a 

clasei 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-

descoperire

a 

-

demonstrati

a 

-conversatie 

examinatoar

e 

-

problematiza

re 

 

-studiu de 

caz 

-jurnalul cu 

dubla 

intrare 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Evaluare pag.13 

-Activitati 

practice 

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

un  tabel in care 

veti nota nevoi 

si dorinte 

personale 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 

 

 Nevoile 

clasei/scoli

i 

Exercitii de citire a schemei 

lui A. Maslow 

- Dezbatere pe tema nevoilor 

elevului si realizarea 

dorintelor acestuia 

- Exerciţii de desenare a 

piramidei lui Maslow 

- Completarea unei fişe 

simple cu nevoile elevilor, 

utilizând în funcţie de 

complexitate imagini, serii 

de cuvinte, propoziţii, etc. 
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TEMA: RESURSELE FAMILIEI (2 ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

 Activitatea 

de productie si 

relatiile dintre 

membrii familiei 

Alegerea unei 

profesii 

1.2.Identificarea 

factorilor economici 

şi sociali din mediul 

înconjurător care 

influenţează viaţa 

familiei  

1.3. Descrierea 

principalelelor 

resurse necesare 

desfasurarii unor 

activitati familiale 

de productie si 

consum 

4.1.Identificarea 

diferitelor rute de 

formare profesionale 

 

- Discutii referitoare la 

resursele materiale si umane 

- Exercitii de ierarhizare a 

nevoilor de consum ale 

familiei si ale fiecarui 

membru 

- Exercitii de utilizare a 

termenilor economici 

- Discutii dirijate privind 

relatiile care trebuie sa 

existe intre membri 

familiei/clasei 

- Exercitii de identificare a 

abilitatilor, talentelor 

personale 

- Vizitarea unor locuri de 

munca 

- Discutii referitoare la resursele 

materiale si umane pe baza 

unor scheme de răspuns 

- Exercitii de ierarhizare a 

nevoilor de consum ale 

familiei si ale fiecarui membru 

cu ajutorul unor simboluri, 

serii de cuvinte, desene, 

imagini, selecţie de texte 

scurte, etc 

- Exercitii de utilizare a 

termenilor economici în 

completarea unor fişe de lucru 

lacunare 

- Discutii dirijate privind 

relatiile care trebuie sa existe 

intre membri familiei/clasei 

- Exercitii de identificare a 

abilitatilor, talentelor personale 

- Vizitarea unor locuri de munca 

-manual 

 

-ziare 

 

-pliante 

 

-reviste 

 

-fotografii 

 

-cataloage 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-problematizare 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru in 

clasa: Evaluare 

pag.16 

-Studiu de caz: 

Resursele familiei 

mele 

-Chestionarul din 

tabelul 8 pg. 39 

-Tema pentru 

acasa: Ce 

activitati de 

productie si ce 

relatii sunt intre 

membrii familiei 

tale? 

** teme de lucru 

în clasă/ pentru 
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 Relatia dintre 

venituri, 

consum si 

economii 

- Exercitii de corelare a 

prioritatilor de realizare a 

produsului proiectat cu 

resursele banesti, umane, 

materiale si de timp 

- Exercitii de repartizare a 

veniturilor pentru satisfacerea 

diferitelor nevoi si justifica-

rea economiilor efectuate 

- Exercitii  de transcriere, de 

rezolvare parţială a unor fişe 

de lucru care presupune 

corelare a prioritatilor de 

realizare a produsului proiectat 

cu resursele banesti, umane, 

materiale si de timp 

- Exercitii completare/ transcriere 

a unor fişe / fise de lucru despre 

repartizare a veniturilor pentru 

satisfacerea diferitelor nevoi si 

justificarea economiilor 

efectuate 

acasă diferenţiate 

TEMA: CONSUMATORUL SI PROTECTIA SA (3 ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

 Comporta-

mentul de 

consum    

2.3. Analizarea unui 

produs realizat in 

functie de calitate, 

cheltuieli si 

posibilitatea obtinerii 

unui castig 

3.1. Valorificarea 

conceptelor 

economice in 

comunicare 

3.2.Selectarea 

informatiilor privind 

drepturile 

consumatorului si 

protectia acestuia 

- Exercitii de selectare a 

informatiilor privind 

comportamentul de 

consum 

- Simularea unor tranzactii 

comerciale 

- Exercitii de selectare a 

informatiilor privind 

comportamentul de consum 

pe baza uor fişe de răspuns 

oferite 

 

-pliante 

publicitare 

-cataloage  

prezentare 

-materiale pt 

realizarea unui 

produs 

-LG 11/94 pt 

protectia 

consumato-rului 

-ilustratii cu 

marci de produse 

-explicatia 

-

conversatia 

  euristica 

-observatia 

-

descoperire

a 

-

demonstrati

a 

-joc de rol 

-

conversatie 

examinatoa

re 

problemati

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru in 

clasa: Evaluare 

pag.24 

-Studiu de caz: 

Calitatea si marca 

produsului 

-Evaluarea 

calitatii unui 

produs realizat de 

elevi 

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

colaje cu diferite 

marci de produse, 

 Calitatea 

produselor 

- Realizarea unui produs, 

calcularea cheltuielilor si 

a veniturilor posibil de 

obtinut din vanzarea 

acestora  

- Activitati practice de 

realizarea unei reclame 

pentru promovarea unui 

produs 

- Realizarea unui produs, 

calcularea cheltuielilor si a 

veniturilor posibil de obtinut 

din vanzarea acestora  pe 

baza unui model asemănător 

furnizat de cadrul didactic 

- Activitati practice de 

realizarea unei reclame 

pentru promovarea unui 

produs prin desen, colaj, 

fotografie, etc 
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 Protectia 

consuma-

torului 

- Exercitii de selectare a 

informatiei privind 

drepturile consumatorului 

si protectia acestuia 

Identificarea institutiilor 

care asigura protectia 

consumatorilor in localitate  

- Exercitii de selectare a 

informatiei privind drepturile 

consumatorului si protectia 

acestuia dintr-o listă dată,  în 

care informaţiile importante 

sunt evidenţiate cu ajutorul 

unor coduri de culori 

Identificarea institutiilor care 

asigura protectia 

consumatorilor in localitate cu 

ajutorul unor matriale 

contextuale date,  

zare 

-explicatie 

docimologi

ca 

grupandu-le pe 

tipuri de produse 

** teme de lucru 

în clasă/ pentru 

acasă diferenţiate 

 

TEMA: BUGETUL FAMILIEI (3 ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

 Suportul com-

portamentului   de 

consum 

1.2.Identificarea 

factorilor 

economici şi 

sociali din mediul 

înconjurător care 

influenţează viaţa 

familiei  

2.1.Elaborarea 

unor strategii 

- Exercitii de citire a 

etichetelor  

- Stabilirea avantajelor si 

dezavantajelor efectuarii 

platilor prin : numerar, 

carduri, cec 

- Realizarea unor colectii de 

monede, bancnote, carduri 

- Exercitii de citire a etichetelor 

simple  

- Stabilirea avantajelor si 

dezavantajelor efectuarii platilor 

prin : numerar, carduri, cec cu 

ajutor unor texte specifice oferite 

de cadrul didactic 

- Realizarea unor colectii de 

monede, bancnote, carduri 

-manual 

-reviste 

-pliante 

-instrumente de 

plata 

-colectie  

monede, 

bancnote, 

carduri 

-explicatia 

 

-conversatia 

  euristica 

 

-observatia 

 

-

descoperirea 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

 

-Tema de lucru in 

clasa: Evaluare 

pag.30 

  

-Activitati 
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 Proiectarea 

bugetului. 

 

  Decizia privind 

cumpararea unor 

produse. Pretul si 

modalitatile de plata 

pentru realizarea 

unui buget 

2.2.Identificarea 

unor priorităţi în 

consum şi 

cheltuieli în 

funcţie de nevoile 

proprii şi ale 

familiei 

3.1. Valorificarea 

conceptelor 

economice in 

comunicare 

 

- Activitati de elaborare a 

unui buget simplu al 

familiei si al clasei 

- Discutie cu privire la 

nevoi si modul lor de 

acoperire 

- Exercitii referitoare la 

decizia privind 

cumpararea unor produse 

- Exercitii de repartizare a 

veniturilor pentru 

satisfacerea diferitelor 

nevoi si justificarea 

economiilor efectuate 

- Activitati de elaborare a unui 

buget simplu al familiei si al 

clasei pe baza unor fişe de 

completare răspunsuri cu 

ajutorul unor materile concrete, 

- Discutie cu privire la nevoi si 

modul lor de acoperire 

- Exercitii orale referitoare la 

decizia privind cumpararea unor 

produse 

- Exercitii  simple completare a 

unor fişe care privesc  repartizare 

a veniturilor pentru satisfacerea 

diferitelor nevoi si justificarea 

economiilor efectuate 

-liste cu 

cheltuieli 

pentru nevoi, 

dorinte, 

neprevazute 

 

-

demonstratia 

 

-conversatie 

examinatoar

e 

 

-

problematizar

e 

 

-explicatie 

docimologic

a 

practice: 

elaborarea 

bugetului 

zilnic/saptamanal/l

unar  

 

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

colaje cu diferite 

instrumente de 

plata 

** teme de lucru în 

clasă/ pentru acasă 

diferenţiate 

 Bugetul elevului. 

Disciplina 

bugetului personal 

- Activitati de elaborare a 

unui buget simplu al clasei 

- Discutie privind 

modalitatile de economisire 

- Activitati de elaborare a unui 

buget simplu al clasei pe baza 

unui model dat 

- Discutie privind modalitatile de 

economisire 
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TEMA: GESTIONAREA TIMPULUI (1 ORA)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVÎŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

- Gestionarea 

bugetului 

individual de 

timp. 

Organizarea 

timpului 

familiei 

2.4. Realizarea unui 

plan de activitati in 

functie de timpul 

disponibil 

3.1. Valorificarea 

conceptelor 

economice in 

comunicare 

- Descrierea modului de 

utilizare a timpului 

intr-o zi/saptamana 

- Comentarea in grup a 

posibilitatilor de 

utilizare eficienta a 

timpului 

- Discutii in grup privind 

importanta repartizarii 

judicioase a timpului 

intre munca, distractie 

si alte activitati zilnice  

- Descrierea modului de 

utilizare a timpului intr-o 

zi/saptamana cu ajutorul unor 

serii de cuvinte, ordonare 

propoziţii contextuale, 

imagini, desene, etc. 

- Comentarea in grup a 

posibilitatilor de utilizare 

eficienta a timpului 

- Discutii in grup privind 

importanta repartizarii 

judicioase a timpului intre 

munca, distractie si alte 

activitati zilnice  

-manual 

-cataloage 

-plan de 

activitati 

zilnice, 

saptamanal

e 

-reviste 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-descoperirea 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-problematizare 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Intocmirea 

unui plan de 

activitati 

pentru o zi 

obisnuita din 

viata de elev 

(model tab 6) 

-Evaluare pag 

35 

-Tema pentru 

acasa: 

Organizati 

timpul propriei 

familii pt un 

week-end 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 
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EVALUARE (1 ORA) 

NR. 

CRT 
CRITERII DE EVALUARE 

CONTINUTURILE 

EVALUARII 

EVALUARE ADAPTATĂ** SAPTAMAN

A 

DESCRIPTORI DE 

PERFORMANTA 

1 

- Elaborare de proiecte pentru 

realizarea unui produs util cu 

precizarea bugetului necesar si 

a timpului de realizare 

- Interpretarea corecta a balantei 

venituri – cheltuieli  

- Cum sa cheltuim 

inteligent?  

- Fişe de evaluare adaptate 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va fi 

redus 

- ** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul elevului, 

modalităţi combinate de 

evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu în 

funcţie de nivelul clasei) 

- Evaluarea se va realiza în funcţie de 

particulariţătile fiecărui elev cu 

CES, 

- Se va combina evaluarea scrisă şi 

orală 

15 

- Selectarea logica a metodologiei 

si tehnicilor de lucru 

- Interpretarea datelor utilizand 

adecvat limbajul specific 

- Relatarea relatiei dintre scopul 

temei si concluziile desprinse 

- Aprecierea calitatii executiei 

temei 
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MODULUL II: MATERIALE SI TEHNOLOGII  - LEMN,TEXTILE, PIELE, CERAMICA (20 ORE)/ SEM. II  

TEMA: MATERII PRIME SI MATERIALE (PROVENIENTA, CLASIFICARE, PROPRIETATI) (4ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

 Materii prime 

si materiale 

lemnoase 

1.1. Identificarea  materiilor 

prime si materialelor 

lemnoase, textile, din piele, 

din lut – ceramica in functie 

de proprietatile specifice ale 

acestora 

1.3. Identificarea efectelor 

tehnologiilor de obtinere a 

materiilor prime, 

semifabricatelor si a 

produselor finite asupra 

mediului si societatii 

3.1. Valorificarea 

informatiilor culese din surse 

diferite utilizand 

terminologia si simbolurile 

specifice domeniului 

- Exercitii de identificare si de 

comparare a diferitelor 

tipuri de materiale din 

mediul apropiat 

- Exercitii de observare si de 

comparare a unor produse 

in functie de materialele 

utilizate 

- Studiu de caz 

- Vizita la un atelier de 

tamplarie 

 

- Exercitii de identificare si de 

comparare a diferitelor tipuri de 

materiale din mediul apropiat cu 

ajutorul imaginilor, fiselor de 

completare răspuns 

/lacunare(spaţii punctate) 

- Exercitii de observare si de 

comparare a unor produse in 

functie de materialele utilizate, 

uramate de completarea unei 

fişe de lucru. 

- Studiu de caz pe baza unui 

model dat 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va 

fi redus 

- ** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi combinate 

de evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu 

în funcţie de nivelul clasei)  

 

- manual 

- mostre de 

materiale 

lemnoase 

- produse 

- lucrari de 

specialitate 

- planse cu 

defectele 

lemnului 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-problematizare 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Evaluare pag 50 

-Determinarea 

proprietatilor 

mecanice 

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

un portofoliu in 

care vor fi 

adunate colaje, 

fise de lucru, 

referate 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 
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 Materii 

prime si 

materiale 

textile 

- Exercitii de observare si de 

comparare a unor produse 

in functie de materialele 

utilizate 

- Studiu de caz 

- Vizita la un atelier de 

croitorie 

- Completarea unor fişe de lucru 

în care proprietăţile produselor 

sunt  date sub formă de serii de 

cuvinte/propoziţii lacunare , 

serii sinonime/antonime, 

însoţite de imagini acolo unde 

este cazul 

- Exprimarea informaţiilor 

(vizita la atelier) prin 

intermediul desenului, 

colajului, machete, fotografia 

etc 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va 

fi redus 

- ** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi combinate 

de evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu 

în funcţie de nivelul clasei)  

-  

- manual 

- pliante 

- fotografii 

- cataloage 

- mostre de 

materiale 

textile 

- produse 

-studiu de caz 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-problematizare 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Evaluare pag 55 

ex.1-7 

-Realizarea unei 

scheme de 

clasificare 

-Tema pentru 

acasa: Evaluare 

pag.55 ex.8 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 
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 Materii prime 

si materiale 

din piele 

- Exercitii de observare si de 

comparare a unor produse 

in functie de materialele 

utilizate 

- Vizite la un atelier de 

cizmarie 

- Completarea unor fişe de lucru 

în care proprietăţile produselor 

sunt  date sub formă de serii de 

cuvinte/propoziţii lacunare , 

serii sinonime/antonime, 

însoţite de imagini acolo unde 

este cazul 

- Exprimarea informaţiilor 

(vizita la atelier) prin 

intermediul desenului, 

colajului, machete, fotografia 

etc 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va 

fi redus 

- ** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi combinate 

de evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu în 

funcţie de nivelul clasei) 

- manual 

- reviste 

- mostre de 

materiale 

din piele 

- produse 

-explicatia 

-observatia 

-descoperirea 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-problematizare 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Evaluare pag 59 

ex.1-7 

- Activitati 

practice 

-Tema pentru 

acasa: Evaluare 

pag.59 ex.8 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 
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 Materii prime 

si materiale 

din ceramica 

- Exercitii de observare si de 

comparare a unor produse 

in functie de materialele 

utilizate 

- Vizita la un atelier de olarit 

- Elaborarea unor materiale 

(colaje, colectii de 

materiale) 

- Completarea unor fişe de lucru 

în care proprietăţile produselor 

sunt  date sub formă de serii de 

cuvinte/propoziţii lacunare , 

serii sinonime/antonime, 

însoţite de imagini acolo unde 

este cazul 

- Exprimarea informaţiilor 

(vizita la atelier) prin 

intermediul desenului, 

colajului, machete, fotografia 

etc 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va 

fi redus 

- ** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi combinate 

de evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu 

în funcţie de nivelul clasei) 

- manual 

- reviste 

- mostre 

de 

material

e din 

ceramica 

- produse 

-explicatia  

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-problematizare 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 

Evaluare pag 63 

ex.1-5 

- Activitati 

practice 

-Tema pentru 

acasa: Evaluare 

pag.63 ex.6-7 

** teme de 

lucru în clasă/ 

pentru acasă 

diferenţiate 

 

TEMA: ANALIZA DE PRODUS – GAMA DE PRODUSE (4 ORE)  

SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE 
ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

- Analiza 

produselor din 

lemn 

1.2. Analizarea caracteristicilor 

produselor in functie de calitate 

si prêt 

3.1. Valorificarea informatiilor 

culese din surse diferite utilizand 

- Analiza unor obiecte 

confectionate din 

lemn, materiale 

textile, piele, lut – 

ceramica 

- Completarea unor fişe de lucru 

în care caracteristicile 

produselor sunt  date sub 

formă de serii de 

cuvinte/propoziţii lacunare , 

-colectie de 

etichete, 

prospecte, 

documen-

tatii 

-explicatia 

 

-conversatia 

  euristica 

 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru 

in clasa: 



18 

 

- Analiza 

produselor 

textile 

terminologia si simbolurile 

specifice domeniului 

 

- Discutii ce evidentiaza 

game de produse, 

caracteristicile 

produselor 

- Exercitii de 

comunicare-descriere 

a unui produs folosind 

corect terminologia 

- Exercitii de intocmire 

a unor fise de analiza 

de produs 

- Exercitii de 

identificare si de 

selectare a 

simbolurilor si 

termenilor specifici 

domeniului din 

diferite texte, imagini, 

documente 

- Exercitii de 

aprofundare a textului 

cu ajutorul imaginilor 

si a simbolurilor 

- Schimb de opinii si de 

idei cu colegii 

- Exercitii de sesizare a 

defectelor si 

remedierea lor prin 

efectuarea unor mici 

reparatii 

- Elaborarea de 

materiale (colectie de 

etichete/prospecte; fise 

de documentare; 

miniproiecte) 

serii sinonime/antonime, 

însoţite de imagini acolo unde 

este cazul 

- Exprimarea informaţiilor 

(vizita la atelier) prin 

intermediul desenului, 

colajului, machete, fotografia 

etc 

 

 

-fise de 

analiza 

 

-fotografii 

 

-reclame 

 

-reviste 

 

-produse 

finite 

-observatia 

 

-descoperirea 

 

-demonstratia 

 

-conversatie 

examinatoare 

 

-problematizare 

 

-explicatie 

docimologica 

 

-studiu de caz 

Evaluare pag 67 

ex.1-6 

-Intocmirea 

fiselor de 

analiza pentru 

diferite produse 

realizate din 

lemn, textile, 

piele, ceramica 

-Tema pentru 

acasa: Evaluare 

pag.67 ex.7-8 

 

 

** teme de lucru 

în clasă/ pentru 

acasă 

diferenţiate 

 

 

- Analiza 

produselor 

din piele, 

inlocuitori 

- Completarea unor fişe de lucru 

în care proprietăţile produselor 

sunt  date sub formă de serii de 

cuvinte/propoziţii lacunare , 

serii sinonime/antonime, 

însoţite de imagini acolo unde 

este cazul 

- Exercitii de transcrie a unor 

texte specifice date, urmate de 

completarea unor tabele cu 

simboluri şi termeni specifici 

-  Reprezentarea intermediul 

desenului, colajului, machete, 

fotografia etc 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  va 

fi redus 

** se va oferi timp suficient de 

lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi combinate 

de evaluare(va fi evaluat 

progresul/reuşita elevului , nu în 

funcţie de nivelul clasei) 

- Analiza 

produselor 

din ceramica 
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TEMA: REALIZAREA UNUI PRODUS SIMPLU (8ORE)  

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 
RESURSE 

EVALUARE 
materiale procedurale 

- Fisa 

tehnologica 

Elemente de 

limbaj grafic 

1.3. Identificarea 

efectelor 

tehnologiilor de 

obtinere a materiilor 

prime, 

semifabricatelor si a 

produselor finite 

asupra mediului si 

societatii 

2.1. Selectarea 

materiilor prime si 

materialelor 

lemnoase, textile, din 

piele, ceramica 

pentru obtinerea 

produselor   

2.2. Executarea unor 

operatii tehnologice ( 

de pregatire, de 

prelucrare, de 

finisare) pentru 

realizarea unui 

produs pe baza  fisei 

tehnologice, 

respectand masurile 

Exercitii de citire si 

utilizare a unei fise 

tehnologice pentru 

produse din lemn, piele, 

materiale textile 

Exercitii de comparare a 

diferitelor tipuri de 

materiale utilizate in 

realizarea de produse  

Exercitii de selectare a 

materialelor si 

instrumentelor de masura, 

scule, unelte, aparate 

simple necesare executarii 

unui produs 

Executia practica a unor 

produse conform fisei 

tehnologice 

Exercitii de utilizare a 

echipamentului de 

protectie a muncii si de 

paza contra incendiilor 

Exercitii de identificare a 

surselor de poluare 

Studiu de caz 

- Exercitii de citire în ritm 

propriu  si utilizare a unei fise 

tehnologice pentru produse 

din lemn, piele, materiale 

textile după un model dat/ 

completare parţială 

Exercitii de comparare a 

diferitelor tipuri de materiale 

utilizate in realizarea de  

produse  cu ajutorul 

materialului concret- imagini, 

serii de cuvinte specifice, 

evidenţiate cu altă culoare  

pentru a veni în sprijinul 

elevului 

-Exercitii de selectare după o 

schema desenată/ scrisă,  a 

materialelor si instrumentelor 

de masura, scule, unelte, 

aparate simple necesare 

executarii unui produs 

-Executia practica a unor 

produse conform fisei 

tehnologice, îndrumat de 

profesor / cu ajutorul unui 

-fise 

tehnologice 

 

-unelte, 

scule, 

instrumente 

de masura 

 

-mostre de 

materiale 

 

-produse 

finite 

  

- schite 

constructive 

 

-reviste 

 

-norme 

specifice 

NSSM  

 

-carti de 

specialiatate 

-explicatia 

 

-conversatia 

  euristica 

 

-observatia 

 

-descoperirea 

 

-demonstratia 

 

-conversatie 

examinatoare 

 

-problematizare 

 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru in clasa: 

Evaluare pag 74. Evaluare 

pag 82. Evaluare pag 95. 

Evaluare pag 99 

-Realizarea unor produse 

simple cu respectarea 

normelor   

- Evaluare pag 103 

-Tema pentru acasa: 

Realizati, pe o foaie de 

matematica, un model 

decorativ ce poate fi aplicat 

pe un produs vestimentar.  

Test tematic pag 86, 91, 96 

** teme de lucru în clasă/ 

pentru acasă diferenţiate 

- Operatii 

tehnologice 

- Realizarea 

produselor 

simple din 

material 

lemnos 

- Realizarea 

produselor 

simple  

textile 

- Realizarea 

produselor 

simple din 

piele sau 

inlocuitori 
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- Realizarea 

produselor 

simple din 

ceramica 

de securitate si 

sanatate  in munca   

3.1. Valorificarea 

informatiilor culese 

din surse diferite 

utilizand 

terminologia si 

simbolurile specifice 

domeniului  

 

Discutii dirijate privind 

combaterea poluarii 

Exercitii de utilizare a 

termenilor de specialitate 

si a limbajului grafic in 

realizarea de schite si 

referate  

coleg 

-Exercitii de utilizare a 

echipamentului de protectie a 

muncii si de paza contra 

incendiilor 

Exercitii de identificare a 

surselor de poluare 

Studiu de caz 

-Discutii dirijate privind 

combaterea poluarii 

Exercitii de utilizare a 

termenilor de specialitate si a 

limbajului grafic in realizarea 

de schite cu ajutorul 

imaginilor/ colaje/ desene 

 

TEMA: EVALUAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR (2ORE) 

SUBTEMA 
COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 
RESURSE 

EVALUARE 
materiale procedurale 

- Calitate. 

Utilizare.  

1.2. Analizarea 

caracteristicilor 

produselor in functie 

de calitate si prêt 

3.1. Valorificarea 

informatiilor culese din 

surse diferite utilizand 

terminologia si 

simbolurile specifice 

domeniului 

 

- Discutii cu privire la 

calitatea produselor 

- Dezbateri privind 

aspectele comercializarii 

produselor 

- Evaluarea si valorificarea 

produselor obtinute prin 

organizarea de 

expozitii/tombole/concur

suri intre grupe, clase 

- Exercitii de realizare a 

- Discutii cu privire la 

calitatea produselor prin 

oferirea unor criterii simple 

- Dezbateri privind aspectele 

comercializarii produselor 

- Evaluarea si valorificarea 

produselor obtinute prin 

organizarea de 

expozitii/tombole/concursuri 

intre grupe, clase 

 

-manual 

-cataloage 

-mostre de materiale 

-standarde de calitate  

-produse 

-colectie de etichete, 

prospecte, 

documentatii 

-fotografii 

-pliante 

-reviste 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-

problematizare 

-explicatie 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru in 

clasa: Evaluare pag 

105.  

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

colaje cu produse, 

specificand pretul 

de vanzare.  
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- Prezentare. 

Pret 

unor reclame 

- Exercitii de utilizare a 

termenilor economici 

(productie, cheltuieli, 

profit), de specialitate si a 

limbajului grafic in 

realizarea de 

microproiecte, tabele de 

calcul a pretului, desene 

sau materiale publicitare 

- Studiu de caz 

- Exercitii de utilizare a 

termenilor economici 

(productie, cheltuieli, 

profit), de specialitate si a 

limbajului grafic in 

completareunor fişe de 

lucru, recapitulara  , screire 

de etichete cu pretul unor 

produse date, desene sau 

materiale publicitare 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  

va fi redus 

- ** se va oferi timp suficient 

de lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi 

combinate de evaluare(va fi 

evaluat progresul/reuşita 

elevului , nu în funcţie de 

nivelul clasei) 

 

-reclame docimologica ** teme de lucru în 

clasă/ pentru acasă 

diferenţiate 
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  TEMA: ACTIVITATI, MESERII SI PROFESII SPECIFICE REALIZARII PRODUSELOR (2 ORA) 

SUBTEMA COMPETENTE SPECIFICE 
ACTIVITATI DE 

INVATARE 

ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

ADAPTATE** 

RESURSE 
EVALUARE 

materiale procedurale 

- Activitati si 

meserii 

specifice 

realizarii 

produselor 

din lemn, 

textile, 

piele, 

ceramica 

3.1. Valorificarea informatiilor 

culese din surse diferite utilizand 

terminologia si simbolurile 

specifice domeniului  

4.1Analizarea  relatiilor dintre 

tipuri de activitati si meserii 

specifice acestora 

- Culegerea de 

informatii 

referitoare la 

ocupatiile specifice 

zonei utilizand 

diferite surse 

- Intocmirea unor 

minieseuri/fise 

privind ocupatiile 

oamenilor din 

comunitatea locala 

- Exercitii de 

recunoasterea 

meseriei in functie 

de tipul de material 

si de tehnologia de 

prelucrare a 

acestuia 

- Culegerea de 

informatii referitoare 

la ocupatiile specifice 

zonei utilizand 

texte/imagini/ 

documentare oferite 

cadrul didactic 

- Intocmirea unor 

fise/albune/ colaje cu 

imagini privind 

ocupatiile oamenilor 

din comunitatea locala 

- Exercitii de 

recunoasterea meseriei 

in functie de tipul de 

material si de 

tehnologia de 

prelucrare a acestuia 

-plansa ce 

ilustreaza 

scara 

nivelului de 

calificare 

 

-enciclopedii 

-explicatia 

-conversatia 

  euristica 

-observatia 

-descoperirea 

-demonstratia 

-conversatie 

examinatoare 

-problematizare 

-explicatie 

docimologica 

-Observarea 

sistematica a 

elevilor 

-Tema de lucru in 

clasa: Evaluare 

pag 110.  

-Tema pentru 

acasa: Realizati 

colaje pentru 

diferite meserii ale 

oamenilor  

** teme de lucru 

în clasă/ pentru 

acasă diferenţiate 
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EVALUARE (1 ORE) 

NR. 

CRT 
CRITERII DE EVALUARE 

CONTINUTURILE 

EVALUARII 

 

 

EVALUARE ADAPTATĂ** 

SAPTAMANA 
DESCRIPTORI DE 

PERFORMANTA 

1 

- Identificarea elementelor de progres in 

evolutia diferitelor tehnologii de 

prelucrare a materialelor din lemn, 

textile, piele, lut – ceramica 

- Aprecierea calitatii produselor prin 

prisma producatorului si a 

consumatorului 

- Calitatea 

produselor 

- Fişe de evaluare adaptate 

- ** gradul de dificultate a 

exerciţiilor, nr.exerciţiilor  

va fi redus 

- ** se va oferi timp suficient 

de lucru, în funcţie de ritmul 

elevului, modalităţi 

combinate de evaluare(va fi 

evaluat progresul/reuşita 

elevului , nu în funcţie de 

nivelul clasei) 

- Evaluarea se va realiza în 

funcţie de particulariţătile 

fiecărui elev cu CES, 

- Se va combina evaluarea 

scrisă şi orală 

35 

- Selectarea logica a 

metodologiei si tehnicilor de 

lucru 

- Interpretarea datelor utilizand 

adecvat limbajul specific 

- Relatarea relatiei dintre scopul 

temei si concluziile desprinse 

- Aprecierea calitatii executiei 

temei 

 

 


