
       
 

      

 
 

Plan de Lecție 
 

 

 

 

 

 

• Dezvoltarea abilităților de citire și vorbire 

• Făcând comentarii și exprimând opinii cu privire la efectele nocive ale prea mult timp de ecran, 

dezvoltarea abilităților de comunicare  

 

 

 

Metode Materiale 

▪ Lucrați în perechi 

▪ Lucrul individual 

▪ Discuție 

▪ Handouts 

▪ Smartphones 

▪ Poze 

Titlul Timp Scopul  Descrirea Activității Metode & 

Materiale 

Introducere 

 

 

7 min  În perechi, discutați despre efectele invențiilor 

tehnologice asupra vieții umane.  

 

Lucru in pereche  

Fotografii 

Titlul: Time Screen 

Nivel de clasă: VIII, Limba engleză 

Timp: 40 min. 

Obiective 

 

Metode & Materiale 

 

Descrierea Lecției 

 



       
 

 

Activitate 

de bază 

5 min.  Citiți textul și răspundeți la întrebări. 

1. Copiii dorm suficient în zilele noastre? De ce da, de ce 
nu? 

2. Cum afectează lucrul cu ecranele, somnul copiilor?  

Munca individuala 

Discuţie 

Articol 

Activitate 

de bază  

7 min  Găsiți cuvinte în text cu următoarele semnificații. 
Verificați să înțelegeți articolul. 
      1. studiu serios pentru a descoperi fapte noi 
…………………………. 
      2. a răni sau a strica ceva 
............................................... .............. 
      3. a conecta cu/cu cineva / altceva ............................. 
      4. se întâmplă la un moment mai târziu decât se 
aștepta ............................ 
      5. pentru a atrage atenția asupra 
............................................ .............. 
      6. a schimba ceva într-un mod care provoacă 
probleme ................. 
      7. a înșela (deci)… .......................................... 
.................... 

Munca individuala 

Activitate 

de bază  

 

 

 

8 min  Prea mult timp in fața ecranului afectează cu siguranță 

somnul. Dar este singura problemă? În perechi, gândiți-vă 

la alte efecte negative ale timpului petrecut in exces in 

fața ecranului. 

Lucru in pereche 

Verificați în 

perechi, discutați 

despre răspunsuri 

diferite. 

Verificați 

înțelegerea elevilor 

în ansamblu 

Activitate 

de bază  

8 min.  Faceți comentarii și dați-vă părerile despre negativele 

efecte ale timpului prea mare in fața ecranului. 

Vocabular util: 

Cred că .... cred ... presupun .... mă simt .... banuiesc ... 

Personal, cred că ... În opinia mea .... În opinia mea ... 

Mi se pare că .... Din punctul meu de vedere .... 

Discuții 

Final de 

activitate  

 

5 min  Școala dvs. organizează o campanie despre efectele 

negative in fața ecranului. În perechi gândiți-vă cum 

puteți să stabiliți reguli, faceți un poster, prezentați-le în 

fața clasei. 

Discuții 



       
 

 
  



       
 

 
 

 

Articolul - Screen time before bed is bad for children:  

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

Resurse & materiale extra 

 

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf

