
PLAN DE LECŢIE 

 
              UNITATEA DE  ÎNVĂŢĂMÂNT:  Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, Tecuci, jud. Galaţi 

              PROFESOR: Apostu Vasile 

              CLASA: a XI–a  

              OBIECTUL: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 

              SUBIECTUL: Prezentarea informatiei 

              TIPUL LECŢIEI: MIXTA 

              SCOPUL LECŢIEI: CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE A LUCRA  IN  MICROSOFT POWERPOINT 

              OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

                   O1. Elevul trebuie sa  fie capabil sa stabileasca tema proiectului si sa argumenteze alegerea acesteia. 

                   O2. Elevul trebuie sa  cunoasca modul de inserarea a unui nou diapozitiv. 

                   O3. Elevul trebuie sa  cunoasca modul de formatare a textului si a imaginilor. 

                   O4. Elevul trebuie sa  cunoasca modul de adaugare a efectelor de animatie si de tranzitie. 

                   O5. Elevul trebuie sa  cunoasca modul de adaugare a sunetelor intr-o prezentare si formatarea acestora.             

 

 



 

 

 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ELEMENTELE DE 

CONŢINUT 

STRATEGIA DIDACTICĂ OBS 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

ORGANIZAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

RESURSE 

MATERIALE 

C G I 

I. Momentul 

organizatoric  

       3 min 

     Pentru buna desfăşurare a lecţiei se vor asigura: 

– un climat de linişte şi ordine 

– pregătirea materialului didactic necesar 

-     notarea absentiilor 

Instructaj 

 

Colec

tiv  

dirijat 

    

II.  

Informarea 

elevilor asupra 

obiectivelor 

urmarite 

     10 min 

    

Tema proiectului nostru va fi  „Personalitati”. 

Avand in vedere ca acest proiect este de dimensiuni mai mari si 

necesita mai mult efort din parte voastra il vom realiza in echipe 

formate din cate 2 – 3 persoane. 

 

Explicatia 

 

Colec

tiv  

dirijat 

    

III.  

Operationaliza

rea 

obiectivelor 

    20min 

 

Profesorul noteaza echipele formate. 

Fiecare echipa se va grupa si va stabili persoana despre care 

doresc sa realizeze proiectul iar profesorul noteaza optiunea 

fiecarei echipe. In timp ce elevii se gandesc se va prezenta 

proiectul PowerPoint intitulat „BILL GATES”. 

Proiectul trebuie sa respecte anumite repere pe care le aveti 

notate in fisele de lucru. 

Se impart Fisele de lucru. 

Pentru realizarea proiectului avem la dispozitie 4 ore. 

Se prezinta activitatile din fiecare ora. 

 

Explicatia 

Conversatia 

Colec

tiv  

dirijat 

Grupe de 

cate 2 

persoane 

 Prezentare 

PowerPoint-

„BILL GATES” 

Calculatorul 

Microsoft 

PowerPoint 

Fisa de  activitati 

Fise de lucru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ELEMENTELE DE 

CONŢINUT 

STRATEGIA DIDACTICĂ OBS 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

ORGANIZAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

RESURSE 

MATERIALE 

C G I 

IV.  Verificarea 

cunostiintelor 

necesare temei 

17 min 

 Cum inseram un nou diapozitiv intr-o 

prezentare? 

Insert-New Slide 

 Cum formatam un scris? 

Format-Font 

 Cum inseram si formatam o imagine? 

Insert-Picture-From file 

Clic dreapta pe imagine-Format picture 

 Cum adaugam un efect de animatie? 

Slide show-Custom animation 

 Cum adaugam un efect de tranzitie? 

Slide show-Slide transition 

 Cum adaugam o imagine de fundal/o 

culoare sau un design? 

Format-Background/Slide design 

 Cum adaugam o melodie? 

Insert-Movies and sounds-Sound from file 

 Cum adaugam o scriere artistica? 

Insert-Picture-WordArt 

 Cum rulam o rezentare? 

Cu tasta F5. 

Explicatia 

Conversatia 

Problematizarea 

Colectiv dirijat   Calculatorul 

Microsoft 

PowerPoint 

Fise de lucru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Realizarea 

prezentarii 

Se realizează documentarea pe Internet cu privire la 

tema aleasă şi se salvează informaţiile necesare 

realizării proiectului. 

Se alege imaginea/culoarea/design-ul de fundal. Se 

inserează în prezentare şi se formatează informaţiile şi 

pozele salvate în ora trecută. 

Se adaugă efectele de animaţie, efectele de tranziţie, 

melodia de fundal, înregistrările şi se lucrează la 

aspectul general al prezentării. 

Se prezintă proiectul în faţa clasei la videoproiector şi 

se răspunde la întrebări legate de proiect. 

Descoperirea 

 

 Grupe de 

cate 2 

persoane 

 Calculatorul 

Microsoft 

PowerPoint 

Fise de lucru 

 

 


