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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 
DATA: 
CLASA:a VI-a 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială Ieud 
DISCIPLINA:matematică 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Rapoarte și proporții 
TITLUL LECȚIEI:  Rapoarte.Rapoarte consacrate. 
TIPUL LECȚIEI:  dobândire de cunoștințe,formare și dezvoltare de priceperi și 
deprinderi 
DURATA:80 minute(lecția poate fi împărțită în două cu o pauză de 10 minute ) 
LOCUL DE DESFĂȘURARE:laboratorul de informatică,internet 
COMPETENȚE GENERALE: 

● C.G. 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care 
acestea apar  

● C.G. 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural 
cuprinse în diverse surse informaționale  

● C.G. 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte 
matematice  

● C.G. 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și 
demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

❏ 1.2. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers 
proporţionale 

❏ 2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporţii pentru 
organizarea de date  

❏ 3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin 
rapoarte, proporţii şi mărimi direct/invers proporţionale  

❏ 4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor şi a mărimilor care apar în probleme 
cu rapoarte, proporţii și mărimi direct sau invers proporţionale 

STRATEGII DIDACTICE: 
 

1. FORME DE ORGANIZARE:frontal,individual,pe 
grupe,googlemeet,microsoftteam,classroom 

2. METODE INSTRUCTIV-EDUCATIVE: exercițiul,explicația,conversația,munca 
individuală,instruirea asistată de calculator,demonstrația ,jocul didactic,lecții asincron 

3. METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE:  observația,testul 
scris,autoevaluarea,interevaluarea,teste grilă online 

4. MIJLOACE ȘI RESURSE:  
5. PC,tablete,telefoane, instrumente web 2.0 ,internet 
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6. BIBLIOGRAFIE:programa școlară,manuale cls a VI-a,culegeri de probleme clasa a 
VI-a,edituri Clubul matematicienilor și Paralela 45,RED,youtube,google image 

DEMERS DIDACTIC 

 

1. Moment organizatoric 
            Profesorul verifică materialele necesare,stabilește conexiunea la internet,inițiază      
întâlnirea online,face prezența,partajează ecranul 
            Elevul deschide calculatorul,tableta,telefonulprezintă caietul cu temele 
            Timp : 2 minute 

 
 

2. Stimularea actualizării suportului teoretic necesar 
Profesorul:  

 În varianta față-n față combinată cu utilizarea tehnologiei,pune întrebări din 
lecția anterioară: 

 ce este un raport a două numere raționale? 
 ce semnificație are valoarea raportului în fiecare din situațiile mai mare 

ca 1 și mai mic ca 1? 
 ce se obține făcând raportul mărimilor a două mărimi măsurate cu 

unități de măsură diferite? 
                         Apoi trimite acest link fie în classroom fie într-un grup al clasei de pe alte 
patforme(messinger,whatsapp,discord,etc),https://learningapps.org/display?v=py400q5z322 

 În varianta online,postează link-ul 
https://learningapps.org/display?v=py400q5z322  
spre o aplicație LeraningApps,în chat sau creează o temă în classroom 
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Elevul răspunde și se consultă cu colegii;dă exemple.Rezolvă exercițiul-joc prin 
accesarea link-ului.Pentru feed-back trimite printscreen în chat-ul orei sau returnează 
ca temă efectuată,ca în exemplul: 

 
Are loc un schimb de pareri ,verbal,despre răspunsurile corecte și incorecte,etc între 
profesor și elevi,între elevi. 
Timp:10 minute 
Metode:conversația ,exercițiul,modelare 

 

3. Obținerea performanței lecției anterioare 
Profesorul :creează un test scurt cu răspuns la alegere în Google Forms 
https://forms.gle/h31agr57L7FuWMPb6  și: 

 Trimite link-ul pe grupuri,în varianta face-to-face sau 

 Creează o temă în classroom 

 Evaluează situația stastică a rezultatelor 

 Face obsevațiile corespunzătoare pentru greșelile frecvente 
Elevul :accesează link-ul,rezolvă testul și trimite rezolvarea 
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Observație:pentru copiii care ,din diferite motive, nu vor sau nu pot să acceseze 
varianta digitală a testului ,vor putea completa o variantă tipărită 
Timp:10 minute 
Metode:muncă independentă 
 

4. Dirijarea învățării 
Profesorul :propune spre vizionare un video de pe youtube 

 Face-to-face: https://www.youtube.com/watch?v=Es1hN0Bl67k  

 Online :material în classroom  

 
Elevul : vizionează de pe dispozitvul personal sau în clasă cu videoproiectorul 
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Timp: 10 minute 
Metode : video vizionare 
Mijloace de învățământ : pc,internet,laptop,tabletă,telefon,proiector 
 

5. Intensificarea reținerii 
Profesorul:  
Propune o fișă de exerciții pe tablă sau pe jamboard partajat: 
 

1) Distanța dintre două localități este redată pe o hartă cu scara 1:1000000 printr-
un segment egal cu 4cm.Calculați distanța în teren. 

2) Distanța dintre două clădiri este de 2 km.În reprezentarea pe o hartă 
urbanistică aceeași distanță este redată printr-un segment egal cu 2cm.Aflați 
scara hărții. 

Elevul : rezolvă împreună cu profesorul: 
1) 4 ∙ 1000000 = 4000000𝑐𝑚 = 40𝐾𝑚 
2) 2𝑐𝑚: 2𝑘𝑚 = 1: 100000 

 
Timp:12 minute 
Metode : exercițiul independent,explicația,rezolvarea de probleme 
Mijloace de învățământ : pc,internet,laptop,tabletă,telefon,proiector,tablă,cretă 

 
 

6. Dirijarea învățării și Intensificarea reținerii 
https://view.livresq.com/view/61eec4392d4428000a31a0ac/   
Profesorul:distribuie link-ul;poate fi utilizat: 

 Face-to-face utilizând fiecare elev propiul device sau în grupuri 

 Face-to-face cu proiector video 

 Online individual;eventual cu o demonstrație cu ecran partajat 
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 Online asincron 

 Materialul poate fi accesat oricând de copii,și după terminarea orelor 
Copii pun întrebări iar profesorul oferă explicații suplimentare clarificatoare 
Exercițiile rezolvate în lecția interactivă vor fi rezolvate la tablă și pe caiete 
,respectiv în whiteboard 

Elevul:urmărește lecția 
Timp:12 minute 
Metode:studiul individual 
Mijloace de învățămînt: pc,internet,laptop,tabletă,telefon,proiector,tablă,cretă 
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7. Obținerea feed-back-ului 

Profesorul :deschide aplicația Kahoot în propriul cont și transmite codul necesar 
;afișează 

 cu ajutorul proiectorului testul și îl pornește 

 sau în ecran partajat;în varianta online copiii au nevoie de două device-uri 
https://create.kahoot.it/creator/5b0fb36b-06bb-41de-a243-b52b7f634ebd  
Elevul : se loghează pe kahoot.it și introduce codul indicat de profesor 
În urma rezolvării testului reies aspectele mai greu înțelese de elevi care vor fi 
dezbatute împreună cu profesorul 
Primii trei elevi vor fi notați cu notă maximă 
Timp:10 minute 
Metode : exercițiul independent,autoevaluarea 
Mijloace de învățământ : pc,internet,laptop,tabletă,telefon,proiector,caiete,creioane 

 
 

8. Dirijarea învățării și Intensificarea reținerii 
Profesorul :distribuie link-ul 
https://www.liveworksheets.com/bj2830683gs  
Elevul:accesează link-ul,rezolvă fișa,și trimite fișa rezolvată în classroom 
Timp:10 minute 
Metode: studiu individual,exercițiul independent,autoevaluarea 
Mijloace de învățământ: pc,internet,laptop,tabletă,telefon,proiector,caiete,creioane 
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9. Obținerea performanței 
Ora următoare  

10. Tema de casă 
Profesorul explică ,distribuie fișele conținând tema  pentru acasă și da indicații: 

 alcătuirea unui referat cu tema ’’Rapoarte consacrate’’,culegând informații din 
internet .Referatul va fi redactat în Microsoft Word, ,pentru titlu Titlu 1,centrat 
și îngroșat;corpul textului va fi scris cu alienat, utilizând Fontul Calibri 
,dimensiune 12,paragraf spațiat la 1,5pagina orientata portret,cu 
chenar,inscripționare ‚’’RAPOARTE’’ 
Vor fi atinse următoarele idei: 
 
 exemple de rapoarte 
 se va alege unul despre care se va accentua utilitatea lui in practică; 
 introducerea unor imagini 
 formule matematice 
 bibliografie 
 sub titlu se va scrie numele,prenumele,clasa și școala italic,oblic și 

subliniat 

 sau o prezentare cu același titlu,aceleși idei atinse în limita a 10 slide-uri în 
care primul slide conține titlul,numele,prenumele și clasa iar în ultimul se va 
preciza bibliografia 

Elevul : notează  tema 
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Timp:2 minute 
 
 

 
 
 
 
 


