
 

Proiect de activitate didactică 

 

Grup Școlar Alexandru Odobescu Lehliu Gară 

Catedra: Geografie 

Disciplina: Geografie umană 

Subiectul: Dinamica şi structura populaţiei orașului Lehliu Gară 

Clasa: a X a 

Profesor: Lidia Sterienescu 

Data : 15. noiembrie 2010 

Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece elevii analizează populaţia şi dinamica  

oraşului natal - Studiu de caz. 

Tipul lecției : formare de competențe. 

Competențe generale: 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru  

prezentarea unor informaţii referitoare la populaţie 

1.2. Argumentarea unui demers explicativ 

1.3  Dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a capacităţilor de înţelegere, aplicare, analiză şi evaluare a 

caracteristicilor geodemografice: natalitate, mortalitate, bilanţ natural 

4.5  Construirea unor diagrame 

4.6  Analiza distribuţiei spaţiale a componentelor mişcării naturale 

1.3  Dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a capacităţilor de înţelegere, aplicare, analiză şi evaluare a 

caracteristicilor geodemografice: natalitate, mortalitate, bilanţ natural 

6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a comunităţii 

Competențe specifice: analizarea natalității populației, analizarea mortalității populației, 

analizarea bilantului natural al populației, explicarea diferențelor natalității populației, explicarea 

diferențelor mortalității populației, calcularea indicatorilor populației, analizarea structurii 

demografice, interpretarea diagramelor, analizarea piramedelor de vârstă. 

Competențe transferabile: elaborarea unor diagrame, analizarea diagramelor, rezolvarea de 

probleme, argumentarea, elaborarea unui eseu. 

Concepte: natalitate, mortalitate, bilanț natural, grupe de vârstă, piramida vârstelor 

Obiective operaţionale: 

A) Obiective cognitive. Pe parcursul acestei lecții elevii vor fi capabili: 



- să definească, să explice şi să exemplifice termenii- cheie : natalitate, mortalitate, bilanț natural, 

grupă de vârstă 

- să utilizeze concepte: bilanţ natural, structură geodemografică etc. 

 

 

B) Obiective metodologice. Pe parcursul acestei lecții elevii vor fi capabili: 

- să localizeze mărimea indicatorilor demografici pentru oraşul Lehliu Gară, precizând, totodată 

valorile caracteristice ale acestora şi să le raporteze la valorile medii, pe ţară 

- să explice evoluţia, contrastele şi distribuţia spaţială a valorilor caracteristice 

- să calculeze, prin aplicarea relaţiilor specifice, valorile indicatorilor demografici 

- să argumenteze specificitatea tipurilor de reproducere umană  

- să utilizeze metode adecvate de reprezentare grafică şi cartografică a indicatorilor demografici 

şi a indicilor aferenţi acestora. 

- să să analizeze și să interpreteze diagramele realizate. 

 

C) Obiective atitudinale. Pe parcursul acestei lecții elevii vor fi capabili: 

- să învețe prin cooperare cu colegii 

Condiţii prealabile: Elevii au cunoştinţe anterioare despre dinamica şi structura populaţiei la 

nivel mondial şi naţional 

Resurse materiale: date despre populaţia oraşului de la recensămintele din anii 1992 şi 2002, 

fişa localităţii, manualul de geografie, alte surse bibliografice. 

Resurse procedurale: conversaţia, explicația, expunerea, analiza datelor din tabel,observaţia, 

analiza, problematizarea, tehnica hârtiei de 1 minut și tehnica argumentelor pe cartonașe. 

Evaluare: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia? 

A) De conţinut: răspunsurile la întrebări, identificarea indicatorilor demografici, 

diagramele elaborate. 

B) De utilizare a operaţiilor gândirii: stabilirea relaţiilor dintre indicatorii demografici, 

capacitatea de analiză a  valorile ratei de creştere anuală a populaţiei şi de a comenta 

stadiile de evoluţie demografică. 

Bibliografie:  

Maria Eliza Dulamă ,(2010), Geografia populației și a așezărilor – Proiecte de lecții pentru 

clasa a X-a, Presa Universitară Clujeană 

Erdeli G., Vlășceanu Gh., Șerban C., (2005), Geografie. Manual de clasa a X-a, Ed. Economică 

Preuniversitaria, București 



Surd V., Zotic V., Popa-Bota H., Erchedi N., (2005), Geografie. Manual de clasa a X-a, Ed. 

Dacia, Cluj-Napoca 

 

 

 

 

Desfășurarea lecției 

1. Moment organizatoric 

2. Verificarea cunoștințelor anterioare 

3. Formarea competențelor 

Competențe specifice: analizarea indicatorilor demografici  

Sarcina de lucru: Timp de un minut fiecare elev va scrie pe o hârtie un răspuns la 

întrebarea: Mişcarea naturală a populaţiei are în vedere schimbările survenite în numărul şi 

structura populaţiei. Care sunt indicatorii demografici care se iau în calcul? 

 (Tehnica hîrtiei de un minut Kagan, 1992, determină elevii să-și concentreze atenția pentru a 

răspunde la o întrebare sau pentru a evoca anumite cunoștinte învășate anterior). 

Utilizând datele din tabelul nr. 1 precizați ce valori au acești indicatori și cum au evoluat în 

ultimii ani în localitatea Lehliu Gară? 

             Competența specifică: calcularea bilanțului natural al populației orașului Lehliu Gară 

             Obiectiv operațional metodologic: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi 

capabili să calculeze bilanțul natural al populației. 

            Sarcina de lucru. Lucrați în perechi timp de 5 minute. Calculați bilanțul natural al 

populației orașului Lehliu Gară, utilizând datele  de pe fișa de lucru nr. 1. Completați tabelul. 

           Obiectiv operațional metodologic: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi 

capabili să utilizeze metode adecvate de reprezentare grafică şi cartografică a indicatorilor 

demografici şi a indicilor aferenţi acestora. 

           Sarcină de lucru. Lucrați individual timp de 5 min. Realizaţi reprezentarea grafică a 

mişcării naturale a populaţiei oraşului Lehliu Gară, în ultimii 10 ani, prin trei diagrame liniare 

suprapuse. 

           Obiectiv operațional metodologic: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi 

capabili să argumenteze specificitatea tipurilor de reproducere umană 

          Sarcină de lucru. Nivelul de dezvoltare economico-socială și factorii social-culturali 

influențează indicatorii demografici. Ne întrebăm:  Este posibil ca gradul de instruire al 

populaţiei să modifice valorile natalităţii şi mortalităţii? Jumătatea clasei dinspre fereastră căutați 

argumente pentru a susține această afirmație, iar ceilalți argumente împotriva acestei afirmații. 



Fiecare veți primi un text (anexa 1) pe care-l veți citi cu atenție. În timpul lecturii notați fiecare 

pe câte un cartonaș cel puțin 2 argumente. Lucrați individual timp de 5 minute. 

          Activitate în grupuri: Fiecare elev prezintă grupului argumentul cel mai puternic, fără a le 

repeta pe cele spuse deja. În fiecare grup se discută argumentele și se selectează 2 sau 3 

considerate ca fiind cele mai puternice. Timp 5 minute. 

          Activitate frontală ( dezbatere între grupuri ): fiecare grup delegă un elev care va prezenta 

poziția grupului și argumentele. Fiecare grup caută contraargumente pentru a contracara 

argumentele grupului advers. ( Tehnica argumentelor pe cartonașe, Temple, Steele, Meredith, 

1998; are ca scop formularea individuală a argumentelor pro și contra față de o anumită afirmație 

pusă în discuție și discutarea pe baza acestora ). 

         Competența specifică: reprezentarea grafică a structurii populaţiei oraşului Lehliu Gară,  

pe grupe de vârstă şi sexe ( 1992 și 2002), prin piramide structurale (diagrame în benzi). 

             Obiectiv operațional metodologic: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi 

capabili să utilizeze metode adecvate de reprezentare grafică şi cartografică a indicatorilor 

demografici şi a indicilor aferenţi acestora. 

            Sarcina de lucru. Lucrați individual timp de 10 minute. Realizați reprezentarea grafică a 

structurii populaţiei oraşului Lehliu Gară,  pe grupe de vârstă şi sexe ( 1992 și 2002), prin 

piramide structurale (diagrame în benzi), utilizînd fișa de lucru nr. 2. Cei dinspre fereastră veți 

realiza reprezentarea pentru anul 1992, iar cei dinspre ușă pentru anul 2002. 

 Competențe specifice: analiza și interpretarea unei diagrame 

           Obiective operațioanle metodologice: să analizeze și să interpreteze o piramidă a 

vârstelor. 

 Sarcina de lucru:Lucrați în grupuri de câte 4 timp de 5 minute. Grupurile 1 și 2 vor 

analiza Piramida vârstelor populației orașului Lehliu Gară în anul 1990 și se va pregăti pentru a 

răspunde la întrebări. Grupele 3 și 4 vor analiza Piramida vârstelor populației orașului Lehliu 

Gară în anul 2002 și se va pregăti pentru a răspunde la întrebări. Grupul 5 va formula întrebări 

de interpretare și se va pregăti să răspundă la întrebări. 

 Analizarea rezultatelor: 

- Ce ați observat la Piramida vârstelor populației orașului Lehliu Gară în anul 1992? 

- Ce ați observat la Piramida vârstelor populației orașului Lehliu Gară în anul 2002? 

Sarcină de lucru: Scrieți acasă un eseu de o jumătate de  pagină despre principalele 

probleme demografice actuale din cadrul orașului Lehliu Gară 

Evaluare: pe baza unei fișe de evaluare (anexa 4). 

Comentarii 



Lecţia se poate desfășura și în  cabinetul de informatică, unde elevii pot realiza pe 

calculator partea grafică, iar la final vor completa un test sumativ de evaluare . 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

  Fișa nr. 1 

 

TEMĂ: Calculul și reprezentarea grafică a componentelor mișcării naturale a populației 

orașului Lehliu Gară , în perioada 1989 – 2008. 

 

 

Etape de lucru: 

 

1.Definirea indicatorilor demografici 

Natalitatea 

Mortalitatea 

Bilanțul natural 

 

2.Calculul bilanțului natural al populației. 

 

Cerințe: 

   2.1 Calculați rata bilanțului natural și scrieți valorile corespunzătoare în tabel. 

   2.2 Construiți diagrama reprezentând evoluția celor trei indicatori ai mișcării naturale a 

populației orașului Lehliu Gară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.1 

Anul Născuți vii 

(‰) 

Decese 

(‰) 

Bilanțul natural 

(‰) 

1989 11,3 15,7  

1990 7,67 13,3  

1991 8,9 11,5  

1992 10,3 9,9  

1993 11,1 10,5  

1994 9 12,5  

1995 11,4 13,1  

1996 10,2 13  

1997 9,5 13,1  

1998 13,1 9,4  

1999 11,8 12,4  

2000 12,1 13  

2001 8,3 13,8  

2002 10,2 11  

2003 7,9 14,2  

2004 9,9 10,1  

2005 11,7 13,4  

2006 11,9 13,8  

2007 10,2 12,7  

2008 10,6 13,6  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa 3 

Fișa nr. 2 

 

TEMĂ: Construirea și interpretarea piramidei vârstelor populației orașului Lehliu Gară 

(1992). 

 

Etape de lucru: 

 

1. Definirea grupei de vârstă. 

   Piramida vârstelor se divide în trei grupe de vârstă: - populație tânără 0 – 20 ani 

                                                                               - populație adultă 20 – 60 ani 

                                   

                                                                                      - populație vârstnică peste 60 ani 

 

 

 

2.Construirea și interpretarea piramidei vârstelor populației orașului Lehliu Gară 

 

 

 Se trasează axa orizontală pe care se înscriu efectivele populației, în funcție de mărimea 

segmentului cel mai numeros. 

 

 Se trasează axa verticală pe care se înscriu grupele de vârstă. 

 

 Se trasează diviziunile axelor orizontală și verticală. 

 

 Efectivele populației pentru cele două sexe, înscrise în tabelul nr. 2 și 3, se transpun 

grafic, pentru fiecare vârstă în parte. 

 

 Citiți piramidele grupelor de vârstă și sexe pentru populația orașului Lehliu Gară, 

precizând: proporția tinerilor, adulților, a vârstnicilor. 

 

 Comparați piramida grupelor de vârstă a populației orașului Lehliu Gară pentru anul 

1992 cu piramida grupelor de vârstî pentru anul 2002. 

 

 Precizați forma piramidelor structurale ale grupelor de vârstă ale populației și tendința de 

evoluție a populației orașului. 



 

       

 

 

 

 

 

 Structura populației pe grupe de vârstă și sexe (1992 ) 

 

                                                                            Tabel nr. 2  

Grupe de vârstă Total populație Masculin Feminin 

0 – 4 ani 470 228 242 

5 – 9 ani 461 235 226 

10 – 14 ani 520 269 251 

15 – 19 ani 538 261 277 

20 – 24 ani 669 326 343 

25 – 29 ani 343 183 160 

30 – 34 ani 454 234 220 

35 – 39 ani 429 198 231 

40 – 44 ani 429 216 213 

45 – 49 ani 370 176 194 

50 – 54 ani 426 204 222 

55 – 59 ani 452 216 236 

60 – 64 ani 368 169 199 

65 – 69 ani 309 153 156 

70 – 74 ani 138 62 76 

75 – 79 ani 132 58 74 

80 – 84 ani 88 34 54 

85 și peste 85 26 11 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           Structura populației pe grupe de vârstă și sexe (2002 ) 

                                                     

                                                                                     Tabel nr. 3 

 

Grupe de vârstă Total populație   Masculin  Feminin 

 0 – 4 ani 357 164 193 

 5 – 9 ani 341 171 170 

10 – 14 ani 488 226 262 

15 – 19 ani 465 219 246 

20 – 24 ani 461 232 229 

25 – 29 ani 488 257 231 

30 – 34 ani 659 335 324 

35 – 39 ani 334 165 169 

40 – 44 ani 443 233 210 

45 – 49 ani 434 199 235 

50 – 54 ani 425 211 214 

55 – 59 ani 348 165 183 

60 – 64 ani 364 154 210 

65 – 69 ani 358 158 200 

70 – 74 ani 294 133 161 

75 și peste 303 121 182 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa 4 

 

Fisa de verificare a cunostintelor 

Principalii indicatori demografici 

Cls. a X a 

 

I. Completati afirmatiile de mai jos cu informatia corecta: 

 

1. Natalitatea reprezintă…………………………….. 

 

2. Formula de calcul a ratei natalitatii este:………….. 

 

 

3. Formula de calcul a ratei mortalitatii este:………… 

 

4. Componentele bilanţului natural sunt………………. 

 

 

5. Mortalitatea infantilă reprezintă:………… 

 

 

6.  Componentele bilantului migratoriu sunt: ………………………… 

 

7. Elementele care compun bilantul total al populatiei sunt………… 

 

II. Care sunt principalele probleme demografice actuale în cadrul oraşului ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

,, Creșterea numerică a populației relevă o periodicitate logică ce asigură în cele din urmă un 

echilibru rațional între dimensiunile ‹‹ exploziei demografice›› și dezvoltarea social-economică a 

țărilor. Este vorba de echilibrul ce se asigură în anumite perioade între dezvoltarea social-

economică și nivelul de educație al populației, echilibru ce determină tendințele pozitive, 

raționale ale reproducerii umane. O dată atinsă dezvoltarea social-economică satisfăcătoare, se 

va produce și echilibrul rațional între natalitate și mortalitate și, respectiv, un spor natural 

echilibrat la nivelul tuturor statelor.” 

( Vasile Cucu – Geografia umană generală ) 


