
       
 

      

 
 

Plan de Lecție 
 

 

 

 

 

 

• Dezvoltarea abilităților de citire și vorbire 

• învățarea vocabularului despre tehnologie 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare 

 

Methods Material 

▪ Munca Individuală 

▪ Discuții de Grup  

▪ Discuții 

▪ Laptop 

▪ Handouts 

▪ Smartphones 

▪ Poze 

Titlul Timp Scopul  Descrirea Activității Metode & 

Materiale 

Introducere  

 

7 min  Elevii se uită la imagini în grupuri de doi și își exprimă păreri 

despre invențiile / noile tehnologii din viața oamenilor. 

Lucru pereche 

Fotografii 

Activitate 

de bază 

5 min.  Elevii citesc articolul și răspund la întrebări. Munca individuala 

Discuţie 

Articol 

Titlu: Efectele negative ale unui timp prea mare la ecran  

Nivel de clasă: clasa 5-8, Limba engleză 

Timp: 40 min. 

Obiective 

 

Metode & Materiale 

 

Description of the Lesson 

 



       
 

 

  

Activitate 

de bază 

7 min  Elevii găsesc cuvinte din text folosind definiții sau explicații în 

engleză (verificați dacă înțeleg textul și dacă au cuvinte 

necunoscute). 

Munca individuala 

 

Activitate 

de bază 

8 min  În grupuri de doi studenți discută și sugerează alte consecințe 

negative ale timpului excesiv la ecrani. Dacă este necesar, 

profesorul ajută. (Problemele de somn nu sunt singura 

problemă, putem adăuga obezitatea, probleme de 

comportament (copiii din școlile elementare care se uită la TV 

sau folosesc un computer mai mult de 2 ore pe zi sunt mai 

susceptibili să aibă probleme emoționale, sociale și de atenție), 

vizionarea TV excesivă a fost chiar legată de un comportament 

sporit de intimidare, de bullying), probleme educaționale, de 

violență. 

Discuții de Grup  

 

Verificați 

înțelegerea elevilor 

în ansamblu  

Activitate 

de bază 

8 min.  Elevii  comentează și își exprimă părerea despre influența 

negativă a diferitelor dispozitive, folosind terminologia 

adecvată. 

Discuții 

Final de 

activitate 

 

5 min  În grupuri de doi studenți gândesc regulile de utilizare a 

dispozitivelor electronice. (De exemplu - nu există dispozitive 

digitale în timpul meselor, nu sunt permise ecrane în 

dormitoare etc.); 

Discuții de Grup 

Discuții 



       
 

 
 

 

 

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. 

Articol 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 

Resources & extra material 

 


