ETAPELE PARCURESE PENTRU REALIZAREA LECȚIEI
POLITICA DE PRODUS
Modul I Politici de marketing
Clasa a XII-a
1. Logarea pe platformă a profesorului şi a elevului www.livresq.ro
2. Prezentarea obiectivelor de către profesor:
✓ să definească produsul sau seviciul;
✓ să clasifice principalele categorii de produse;
✓ să prezinte elementele componente ale produsului;
✓ să identifice gama de produse şi servicii.
3. Prezentarea lecţiei de către profesor cu titlul POLITICA DE PRODUS conform link-ului
https://library.livresq.com/details/601c1e3401f06b0007753dcd
şi
print-screen-urilor
ataşate.
4. Parcurgerea resursei ACORDEON, prin care profesorul cere elevilor să răspundă
întrebărilor adresate privind politica de produs precum şi produsele existente pe piaţă.

5. Vizionarea unui videoclip, pentru a afla mai multe informaţii despre gama de produse şi
servicii existente pe piaţă.
6. Rezolvarea unui chestionar de catre elevi referitor la lecţia parcusă.

7. Acordarea feed-back-ului.

PROIECT DIDACTIC
Unitatea școlară: Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Aria curriculară: Tehnologii
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Modulul I: POLITICI DE MARKETING
Clasa: a XII- a E
UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: Aplicarea politicilor de marketing
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Politica de produs
Titlul lecţiei: Politica de produs
Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
1

Cunoştinţe 9.1.2 Precizarea elementelor componente ale unui produs în optică de marketing;
Abilităţi 9.2.2 Identificarea elementelor componente ale unui produs în optică de marketing
Atitudini 9.3.2 Implicarea activă în analizarea produsului/ serviciului şi a politicii de produs;
Loc de desfăşurare: Sala de clasă
Durata lecţiei: 50 minute
Perioada: februarie - an scolar
Profesor: Dehelean Mariana Crina
Obiective operaţionale: La sfarşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 să definească produsul/ serviciul;
O2 să clasifice principalele categorii de produse;
O3 să prezinte elementele componente ale unui produs;
O4 să identifice gama de produse şi servicii.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, observarea investigativă, explicaţia., descoperirea dirijată;
Mijloace de învăţământ: caietul; Editorul de lecții digitale “LIVRESQ”;
Forma de organizare: individual, frontal.
Modalități de evaluare: observarea sistematică, resursa “ACORDEON” testul de verificare
QUIZ.
Material bibliografic:
prof.Viorica Dorin POLITICI DE MARKETING “Manual pentru clasa a XII a”, Editura CD
PRESS Comerţ
prof, Daniel Bădilă “ANALIZA PIEŢEI” Manual pentru clasa a XII a”,Filiera
Tehnologică, Profil Servicii. Editura Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 2011.
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI

STRATEGII DIDACTICE
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Momentul
lecţiei

Timpul

Organizarea clasei.
Asigurarea
condiţiilor didacticomateriale, stabilirea
prezenţei.
Crearea unei stări
favorabile lecţiei

2
minute

Verificarea
cunoştinţelor din
lecţia anterioară

Sensibilizarea pentru
activitate

Activitatea
profesorului

Activitatea
elevilor

- verifică prezenţa şi noteză
absenţele în catalog;
- pregătirea mijloacelor necesare
necesare şi organizarea clasei.

4
minute

2
minute

-verifică cunoştinţele din lecţia
anterioară prin întrebări:
Care sunt componentele mixului
de marketing?
Care sunt factorii de influenţă ai
mixului de marketing?
- comunică elevilor subiectul
lecției și obiectivele operaționale;
-stârnește curiozitatea și interesul
elevilor;
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Metode
de învăţământ

-raspund la apel
catalogul clasei.
-raspund la
eventualele sesizari
-pregătirea
mijloacelor necesare
(caiet, instrumente de
scris)

răspund solicitărilor

catalogul clasei

notează în caiet titlul
lecției

conversația,
explicația

Mijloace de
învăţământ

Forme de
orgnizare

Conversaţia

Frontal

Conversaţia

Individual

Frontal
Editorul de
lecții digitale
Livresq

Prezintă titlul lecţiei noi.
"Politica de produs"
4.

Prezentarea lecţiei
noi

25
minute

5.
Fixarea cunoştinţelor
noi însuşite.

15
minute

-prezintă sarcinile componente ale
politicii de produs;
- analizează produsul ca obiect de
activitate al agentului economic;
- clasifică produsele;
- prezintă elementele componente
ale produsului;
- prezintă un videoclip în care
arată
importanţa
imaginii
produsului pe piaţă;
-parcurge resursa “ ACORDEON”
în care cere elevilor şă răspundă la
câteva întrebări;
- prezintă gama de produce sau
servicii;
- cere elevilor să raspundă la
câteva
întrebări
pe
baza
informaţiilor ptezentate în lecţie.

au luat notiţe şi şi-au
însuşit noile
cunoştinţe cu privire
la lecţia nou predată.

notează în caiete.

Frontal
Resurse
educaționale
create de către
echipa
LIVRESQ.
conversaţia
explicaţia

Editorul de
lecții digitale
Livresq

Individual

pun întrebări.

-prezintă, pe scurt, noțiunile
predate, punând accent pe
noțiunile esențiale;
-adresează întrebări si raspunde la
întrebările elevilor;

- elevii își însușesc
înca o dată noțiunile
predate, fixându-le
mai bine;
-răspund la întrebări;

-după informaţiile prezentate cere
elevilor să răspundă la câteva
întrbări.

-adresează întebări;
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Expunerea

-răspund solicitărilor

conversaţia

Individual
Editorul de
lecții digitale
Livresq
Frontal

6.

Evaluare finală a
lecţiei

2 minute

- formulează aprecieri, observații
și recomandări
- anunță tema pentru acasă.

5

-rețin aprecierile,
observațiile și
recomandările

conversația

Frontal

SCHIŢA LECŢIEI

Am creeat o lecție interactivă direct din browser pe care am utilizat-o la clasa a XII-a E cu
ajutorul platformei LIVRESQ cea mai importantă platformă de creare de conținut educațional
românesc, cu cea mai mare bibliotecă de resurse educaționale create de profesori din România.
Link- ul de conectare:
https://library.livresq.com/details/60e08ac07992070007ad9efd.
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