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SCENARIUL DIDACTIC 

 
 

Nr. 

crt 

Momentele lectiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare Obs. 

1 Moment 

organizatoric 

2 min. - se face prezenta 

- se indica elevilor ce materiale sa 

aiba la indemana 

- se impart atlasele istorice 

necesare in timpul lectiei 

- se impart schemele privind 

desfasurarea lectiei 

- se impart culegerile de texte pe 

grupe de elevi sau a fişelor de lucru 

- captarea atenţiei 

- raspund la prezenta 

- işi scot pe banci materialele pe care le-au avut de 

pregatit 

- primesc schemele si işi noteaza pe caiet pasii lectiei 

- initiala (se 

vede care 

sunt 

premisele 

desfasurarii 

lectiei) 

- frontal 

Observarea 

sistematică 

 

In functie 

de situatiile 

de specifice 

este posibil 

sa se 

schimbe 

momentele 

lectiei 

2 Reactualizarea 

cunostintelor 

10 min. - adreseaza intrebari in legatura cu 

tema de ora trecuta 

- pune intrebari referitor la 
prezentarile Power-Point realizate 

de elevi 

- asculta raspunsurile şi le 

completeaza impreuna cu elevii 

- raspund, citesc de pe fise, îşi prezinta Power-Point-

urile, fac comentarii, completeaza colegii 

- frontala 

- orala 

- stimulativă  

- caracter 

formativ si 

informativ 

- se adaugă 

puncte de 

stimulare/ 

premiere 

elevilor 

activi în 

catalogul 

personal 

3 Anuntarea noii 

teme si enuntarea 

obiectivelor 

5 min. - realizezază la tabla o schema cu 

punctele principale si le explica pe 

scurt elevilor obiectivele ce trebuie 

sa fie atinse la sfarsitul orei de curs 

- pune intrebari din anii anteriori de 

studiu, incearca sa faca 

introducerea subiectului cu ajutorul 

elevilor  (idei ancoră) 

- asculta explicatiile, raspund la intrebari, pun intrebari 

daca au nelamuriri 

 

- frontală 

- individuală 

- stimulativă  
în funcţie de 

pertinenţa 

întrebărilor şi 

logica 

explicaţiilor 

- se adaugă 

puncte de 

stimulare/ 

premiere 

elevilor 

activi în 

catalogul 

personal 

4 Dirijarea învăţării 25 min (în funcţie de timpul avut la 

dispoziţie şi de nivelul clasei) 
- identifica cu ajutorul elevilor 

- identifica, indrumati de profesor, factorii care au 

favorizat imperialismul colonial si îşi noteaza in caiete 

- identifica folosind informatiile obtinute in anii 

- frontala 

- individuala 

- pe grupe 
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factorii care au favorizat 

imperialismul colonial in sec. XIX 

- identifica cu ajutorul elevilor 

directiile imperialismului colonial 

din sec. XIX 

- cere elevilor sa identifice statele 

europene care detin colonii in 

Africa folosind harta din manual 

- identifica cu ajutorul elevilor, 

folosind atlasul istoric sau harta 

mare, statele care detin colonii in 

Asia 

- formarea a patru grupe care sa 

prezinte argumente pro si contra 

stapanirii coloniale in Africa si 

Asia, din punctual de vedere al 

marilor puteri europene si respectiv 

al autohtonilor 

 

precedenţi care sunt directiile expansiunii coloniale 

- identifica, folosind atlasul istoric şi manualul, statele 

europene care au deţinut colonii in Africa si Asia 

- aduc argumente pro si contra stapanirii coloniale, din 

punctul de vedere al marilor puteri europene si, respectiv, 

al autohtonilor (lecturarea de texte) 

- citesc schema si o scriu in caiete 

 

- orala si 

scrisa 

5 Asigurarea feed-

back-ului (fixarea 

cunoştinţelor) 

5 min. - citirea şi interpretarea de texte, 

fişe de lucru 

- rebus istoric 

- lecturează, interpretează şi emit judecăţi de valoare pe 

marginea fişelor de lucru 

- completează rebus istoric 

- frontala 

- individuala 

 

 

5 Tema si aprecieri 

personale 

3min. - evaluarea elevilor cu note si 

puncte in functie de aportul adus la 

lectie 

- evidenţierea elevilor activi – prin 

laude 

- se trag concluziile finale 

- se da noua tema pentru acasa – 

diferenţiat în funcţie de nivel şi 

elev 

- asculta profesorul 

- pot sa faca aprecieri 

- noteaza tema 

- autoevaluarea 

  

 


