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Introducere 
 

Despre proiectul GROWE 
 

GROWE (Lectură și dezvoltare socio-emoțională) este un proiect Erasmus+, KA2 de tip Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici: „Parteneriat strategic în domeniul educației școlare“, număr proiect: 
2019-1-UK01-KA201-061962. 
Scopul urmărit este promovarea literației și bunăstării emoționale pentru creșterea sănătoasă a copiilor 
și adolescenților vulnerabili prin dezvoltarea unui model de intervenție integrată pentru a îmbunătăți 
competențele de literație și abilitățile socio-emoționale prin utilizarea literaturii pentru copii și 
adolescenți. 
 
Partenerii din Consorțiul GROWE sunt: 

• University of Glouchestershire (Regatul Unit) (coordonator); 

• Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România (România)  

• Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (CSC) (Italia)  

• Siuolaikiniu Didaktiku Centras (Lituania) 
Parteneri asociați (din România) sunt: 

• Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca  

• Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu Baia Mare  

• Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare  

• Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Șcheia jud. Suceava  

• Liceul Teoretic Dunărea Galați 
 
Obiectivele urmărite de proiect: 
1. creșterea capacității organizațiilor partenere de a sprijini profesorii în vederea dezvoltării 
competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor lor; 
2. elaborarea și testarea unui program de formare de tip blended learning pentru cadre didactice, pentru 
a-i pregăti să răspundă mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor în domeniul competențelor de literație 
și abilităților socio-emoționale; 
3. dezvoltarea unui instrumentar (sursă deschisă) cuprinzând bune practici pentru a inspira profesorii să 
adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale 
ale elevilor. 
 
Grupurile țintă ale proiectului: 
- 12 formatori de cadre didactice care vor fi formate pentru a testa livrarea programul de formare; 
- 100 profesori capabili să abordeze dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale 
în cadrul disciplinelor școlare la diferite categorii de elevi; 
- 2500 elevi își vor îmbunătăţi competențele de literație și abilităţile socio-emoționale ca rezultat al 
participării la activităţi de învăţare care urmăresc aceste obiective explicit, în plus față de obiectivele de 
învăţare specific disciplinelor școlare; 
- 4 școli vor adopta practici specifice la nivelul  întregii școli pentru a îmbunătăți competențele de literație 
și abilităţile socio-emoționale într-o manieră integrate pentru a veni în sprijinul succesului școlar al elevilor 
și al dezvoltării lor personale; 
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- 100 de instituţii și organizații se vor familiariza cu resursele produse în timpul proiectului și vor învăţa să 
le acceseze. 
 
Tipuri de activități: elaborare curriculum de formare, testare program de formare, elaborare materiale 
suport, evenimente de multiplicare, reuniuni de proiect transnaționale, activitate de formare a 
formatorilor. 
 
Parteneriatul GROWE va realiza trei produse intelectuale care sunt strâns legate de obiectivele 
proiectului: 
IO1 - Curriculumul programului de formare. Acest program se adresează cadrelor didactice din 
învățământul secundar (inferior și superior) care se află în etapa de formare iniţială sau continuă. Cursul 
își propune să pregătească profesorii pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a competențelor de 
literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor. 
IO2 - Metodologie de colectare a datelor pentru documentarea pilotării curriculumului. Acest produs 
intelectual ne va permite să studiem efectele programului de formare asupra profesorilor și elevilor lor, 
iar pe baza constatărilor vom revizui și finaliza IO1. 
IO3 - Instrumentar (sursă deschisă) incluzând bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii 
eficiente pentru dezvoltarea literației și abilităților socio-emoționale ale elevilor. Acest instrumentar va 
include strategii, exemple, descrieri ale practicilor din clasă (inclusiv materiale video), mărturii / reflecții 
ale elevilor și ale profesorilor despre experiențele lor de dezvoltare a competențelor de literație și 
abilităților socio-emoționale folosind strategiile propuse în proiect. Instrumentarul este menit să asigure 
sustenabilitatea, impactul și transferabilitatea rezultatelor proiectului, precum și să se utilizeze ca resursă 
pentru livrările viitoare ale programului de formare. 
 
Pagina Facebook a proiectului este accesibilă aici. 
 
Pagina Web a proiectului: https://groweproject.eu/ro/  
 

Caracteristicile unui proiect de lecție GROWE 
1. Planul vizează cel puțin două rezultate vizibile ale învățării relevante pentru literație disciplinară și 

învățare socio-emoțională. 

2. Strategiile și instrumentele de evaluare formativă sunt relevante pentru rezultatele vizate ale învățării. 

2.1. Planul încorporează ocazii de autoevaluare și interevaluare. 

3. În ansamblu, planul presupune o distribuție echilibrată a diferitelor tipurilor de activități 

(citire/vizionare/scriere, discuție, cooperare, investigație, exersare, efectuare) 

4. Activitățile/ strategiile de învățare sunt relevante pentru rezultatele vizate ale învățării. 

4.1. Activitățile/ strategiile de învățare sunt marcate de pedagogia metacognitivă. 

4.2. Activitățile/ strategiile de învățare presupun cooperarea elevilor. 

5. Planul se bazează pe un text autentic adecvat pentru rezultatele învățării vizate.  

6. Există o concordanță între competențele vizate, rezultatele învățării, evaluare, activitățile/ strategiile 

de învățare și text. 

https://www.facebook.com/groweproject/?eid=ARCf_u_MHpEK0fNNCWLWJ0GP4CguDjDRd1bMwZrfvigR-y6JMSCqtdzNGZfcz-CTShjoPdbWcv-aS7qV
https://groweproject.eu/ro/
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Structura propusă a proiectului de lecție 
 

Structura prezentată mai jos s-a urmărit în fiecare dintre planurile de lecție din această culegere. În 

elaborarea planurilor, autorii au răspuns la întrebările enumerate sub fiecare element al planului. 

COMPETENȚELE VIZATE:  

• Care sunt competențele generale și/ sau specifice pe care le urmăresc în cursul acestei lecții sau 
unități de învățare?  

 
MOTIVAȚIA:  

• De ce este valoroasă această lecție? Cum se leagă ea de ceea ce am predat deja și de ceea ce voi 
preda mai departe?  

• Ce ocazii de dezvoltare a competențelor de literație disciplinară și a abilităților socio-emoționale 
oferă această lecție/ unitate de învățare?  

 
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  

• Ce informații, idei noi vor fi explorate?  

• Ce ne așteptăm să facă elevii cu aceste informații?  

• Ce comportamente observabile vom urmări pentru a decide dacă și în ce măsură elevii au 
dobândit competențele vizate?  

 
CONDIȚII PREALABILE:  

• Ce trebuie să știe și să poată face elevii înainte de lecție pentru a atinge obiectivele de învățare?  
 
EVALUARE:  

• Cum și când voi colecta dovezi relevante pentru a decide la ce nivel de dezvoltare a competențelor 
vizate se situează elevii la diferite momente din lecție?  

 
RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI:  

• De ce resurse materiale (inclusiv texte) și de timp am nevoie?  

• Cum voi gestiona aceste resurse?  
 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE (în timpul lecției)  
Evocare:  

• Cum voi facilita examinarea cunoștințelor și experiențelor existente?  

• Cum voi conduce elevii spre formularea unor întrebări și scopuri proprii pentru învățare?  
Realizarea sensului:  

• Cum voi facilita explorarea noilor conținuturi, idei?  

• Cum voi introduce sau demonstra noile abilități?  

• Cum își vor monitoriza elevii înțelegerea noilor conținuturi? Dar progresul în dezvoltarea noilor 
abilități?  

Reflecție:  

• Cum vor reflecta elevii asupra utilizării sau relevanței noilor competențe?  

• La ce concluzii este de dorit să ajungă elevii până la sfârșitul lecției sau unității de învățare?  
 
EXTINDERE (după lecție)  
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• Cum voi îndruma elevii să caute informații suplimentare, răspunsuri la întrebările care mai 
persistă și rezolvări pentru neclaritățile rămase?  

• Ce alte lucruri pot fi învățate pornind de la această lecție sau unitate de învățare? Ce ar trebui să 
facă elevii odată ce s-a terminat lecția? 

• Ce ocazii de exersare a noilor competențe recomand elevilor?  
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Proiect de lecție 1: Podul (clasa a 6-a) 
Autor: Dorina Kudor, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Limba și literatura română 
Competența generală 1: Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin 
receptarea și producerea textului oral 
Competența specifică 1.3: Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale la o situație dată, evidențiind 
ideile și atitudinile, în situații de comunicare directă sau mediată 
 

MOTIVAȚIA 

Valoarea acestei lecții constă în realizarea conexiunii între două competențe-cheie din Recomandarea 
Consiliului privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2018/C 189/01): 
competența de literație și competența personală, socială și de a învăța să înveți, pornind de la un desen 
animat. 
Lecția  

• actualizează cunoștințe, atitudini și abilități specifice competenței specifice 1.3., dezvoltate pe 
parcursul clasei a V-a, privind receptarea și producerea textului oral și identificarea elementelor 
nonverbale și paraverbale în situația de comunicare pentru a exprima idei, emoții, atitudini etc.; 

• consolidează competența de adecvare a comunicării nonverbale și paraverbale la o situație dată; 

• familiarizează elevii cu participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de 
ascultare activă și de negociere a informației și a relației cu interlocutorii. 

• completează tipologia de texte narative cu textul narativ vizual (desenul animat), care conține 
caracteristici ale narativității, în lipsa cuvintelor/ textului, dar consistent în elemente nonverbale și 
paraverbale. 

Activitățile propuse:  

• exersează gândirea critică, prin interogarea atitudinilor personajelor; 

• dezvoltă competențele de ascultare - citire - scriere, prin identificarea elementelor specifice unui 
scenariu epic și valorificarea acestora în redactarea rezumatului și a unui text narativ/ dialogat. 

 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

• relatarea unei întâmplări, valorificând un scenariu bazat pe desen animat; 

• recunoașterea unor elemente nonverbale și paraverbale utilizate de personaje în scenariul animat; 

• asocierea comunicării verbale cu cea nonverbală și paraverbală pentru exprimarea gândurilor; 
atitudinilor, emoțiilor; 

• selectarea informațiilor relevante dintr-un text informativ/ descriptiv pentru a identifica personajele-
animale din desenul animat. 

 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să cunoască emoțiile de bază, elementele comunicării verbale și nonverbale, precum și 
caracteristicile textului narativ. 
 

EVALUARE  

Exercițiile interactive, discuțiile și dezbaterile asigură un feedback permanent al nivelului de implicare și 
de înțelegere al elevilor. Redactarea textului narativ Să trecem podul  (care cuprinde secvențe descriptive 
și dialogate) evidențiază capacitatea elevilor de a valorifica informații din desenul animat, precum și de 
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modificare a scenariului epic prin valorificarea unei game diverse de emoții și atitudini, bazate pe 
cooperare și emoții pozitive. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Cele șase activități A1 - A6 și subactivitățile se distribuie pe parcursul a 4 ore (200 de minute).  
Lecția se poate derula: 

a. față-în-față: resurse necesare: computer, videoproiector, conexiune la Internet; 
b. online: resurse necesare: computer, conexiune la Internet. 

A. Texte 
1. Texte descriptive (A și B) despre elan și raton 
2. Text vizual 

● Bridge/ Podul https://youtu.be/_X_AfRk9F9w  
● Podul - videoclip interactiv cu întrebări https://learningapps.org/watch?v=p46c20pit21  

3. Poveste cu tâlc, Miezul poveștilor (vol. Cercul mincinoșilor). 
B. Exerciții interactive:  

1. Roata emoțiilor - https://wordwall.net/resource/16009952  
2. Comunicare nonverbală și paraverbală - https://wordwall.net/resource/6705643  
3. Pe pod - https://wordwall.net/resource/16011335 sau Fișa de lucru  

C. Resurse suport: 
1. Lista de verificare a caracteristicilor unui text narativ (Anexa 1.2) 
2. Cercul emoțiilor, versiunea Robert Plutchik (Anexa 1.4.1)  
3. Tabelul emoțiilor, versiunea lui W. Gerrod Parrot (Anexa 1.4.2.) 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

A1. Roata emoțiilor  
Folosind exercițiul interactiv Roata emoțiilor, elevii sunt invitați să numească emoțiile de bază, cunoscute 
de la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, asociind fiecărei emoții o situație de viață în care au 
experimentat emoția, motivând de ce au simțit emoția respectivă.  
A2. Cum comunică oamenii  
Elevii sunt întrebați cum comunică oamenii și, pe baza răspunsurilor elevilor, se evidențiază: 
o complexitatea comunicării umane: verbal, nonverbal, paraverbal; 
o un text scris le poate cuprinde pe toate; 
o unele animații se bazează doar pe elemente nonverbale și paraverbale (text vizual) 
o existența unei diversități de texte: scris, audio, vizual, multimodal. 
Pentru actualizarea elementelor nonverbale și paraverbale care însoțesc comunicarea verbală, elevii 
rezolvă exercițiul Comunicarea nonverbală și paraverbală 
 

Realizarea sensului  

A3. De la imagine la text  
A3.1. Vizionarea unei povești animate („text vizual”) 
Elevii vizionează desenul animat Podul (Bridge) (2:45 minute) - https://youtu.be/_X_AfRk9F9w   
 
A3.2. Recunoașterea animalelor 
Problematizare: Ce animale sunt personajele din povestea animată? (Ursul și iepurele nu ridică probleme 
de identificare, dar celelalte două pot fi confundate.) 

https://youtu.be/_X_AfRk9F9w
https://learningapps.org/watch?v=p46c20pit21
https://wordwall.net/resource/16009952
https://wordwall.net/resource/6705643
https://wordwall.net/resource/16011335
https://wordwall.net/resource/16009952
https://wordwall.net/resource/6705643
https://youtu.be/_X_AfRk9F9w
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Lectura textului 
Citind textele A și B (vezi Anexa 1.1), elevii sunt provocați să identifice informații care să justifice dacă 
celelalte două animale sunt: 

a) raton sau șoarece 
b) cerb sau elan. 

 
După lectura celor două texte, elevii compară informațiile citite cu imaginea celor două animale din clipul 
animat pentru a justifica caracteristicile specifice celor două animale cu secvențe din text.  
Elevii completează enunțurile, justificând tipul de personaj-animal cu secvențe de text potrivite. 

1. Animalul lovit de urs este un raton, pentru că … 
2. Animalul care îl lovește pe iepure este un elan, pentru că ... 

Elevii sunt provocați să răspundă la întrebarea Are desenul animat „Bridge”/ Podul caracteristici ale unui 
text narativ? 
Profesorul folosește Lista de verificare a caracteristicilor unui text narativ (vezi Anexa 1.2). Concluzia 
exercițiului de completare a listei de verificare este că animația Podul este un text vizual, în care cititorul 
este invitat să-și imagineze cuvintele/dialogul dintre personaje, asociind imagini + elemente nonverbale + 
elemente paraverbale + fond muzical + informații din alte surse (de ex. despre caracteristicile unor 
animale mai puțin cunoscute). 

A3.3. De la „text vizual” la text narativ 
Elevii completează exercițiul interactiv Pe pod (https://wordwall.net/resource/16011335) , cu scopul de 
a preciza: personajele, locul și timpul desfășurării acțiunii, conflictul și soluția. Alternativ, se poate utiliza 
Fișa de lucru Pe pod (vezi Anexa 1.3). 
 
A3.4. Gândesc ce văd, scriu ce gândesc! 
Elevii revăd videoclipul Podul, în versiunea interactivă, cu întrebări inserate: 
https://learningapps.org/display?v=p46c20pit21  
Elevii rezumă oral și în scris acțiunea mimată de cele patru personaje. 
 
A4. Râul emoțiilor 
A4.1. Fapte și emoții 
Elevii vizionează, împreună cu profesorul, Cercul emoțiilor (vezi Anexa 1.4.1), versiunea lui Robert Plutchik 
sau Tabelul emoțiilor, versiunea lui W. Gerrod Parrot (vezi Anexa 1.4.2), și identifică emoții pe care le pot 
atribui celor două categorii de personaje, pe lângă emoțiile de bază, completând tabelul de mai jos. 

Personajele Emoție de bază Emoții asociate 

Ursul și cerbul   

Șoricelul și iepurașul    

Tabelul este folosit și pentru detalierea comportamentului personajelor și asocierea acțiunilor acestora 
cu emoții corespunzătoare.  
 
A4.2. Chestionar. Activitate în grupe 
Elevii sunt împărțiți în patru grupe. Sarcina de lucru este să elaboreze un chestionar pentru fiecare 
personaj care să cuprindă câte două afirmații referitoare la: 
- ce face personajul 
- prin ce elemente nonverbale se exprimă personajul 
- prin ce elemente paraverbale se exprimă personajul. 
 

https://wordwall.net/resource/16011335
https://wordwall.net/resource/16011335
https://learningapps.org/display?v=p46c20pit21
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Manifestări ale 
personajului 

Afirmații 

Fapte 1. 

2.  

Comunicare 
nonverbală 

1. 

2. 

Comunicare 
paraverbală 

1. 

2. 

 
A4.3.  Tâlcul poveștilor 
Lectura textului Miezul poveștilor (Anexa 1.5). Opțional, se poate folosi versiunea audio a textului.  
Discuții pe baza textului:  

- Care este sensul cuvântului tâlc? 
- Ce înseamnă tâlcul unei povești? 
- Cum descoperim tâlcul unei povești? 
- Realizarea unui chestionar cu întrebări care să ghideze descoperirea tâlcului unei povești/ unui 

text. 
 
A4.4. Tâlcul podului 
Elevii dezbat comportamentul personajelor și stabilesc cauza conflictului și sfârșitul dramatic al ursului și 
al elanului, precum și comportamentul ratonului și al iepurașului, concluzionând că în competiție apar 
mândria și răzbunarea, pe când colaborarea este asociată cu simpatie și acceptare. 
 
 

Reflecție 

A5. Podul comunicării 
Prin utilizarea  unor bilețele adezive sau a aplicației https://jamboard.google.com/,  elevii sunt invitați să 
scrie posibile soluții la conflictul de comunicare dintre cele patru animale și să imagineze un alt final.  
 

EXTINDERE 

A6. Să trecem podul 
Elevii redactează individual/ în perechi/ în grupe un text cu titlul Să trecem podul, în care rescriu scenariul 
narativ inițial în așa fel încât cele patru personaje găsesc o soluție de a trece podul fără luptă și răzbunare. 
A6.1. Jurnalul de activitate 
Elevii își monitorizează propria învățare, completând tabelul: 

Activitatea Ce am învățat? Cum am învățat? Cum m-am simțit? Motivează 

    

 

 

https://jamboard.google.com/
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REFLECȚIILE PROFESORULUI 

 
Desenul animat este un text vizual care se adresează atât inteligenței emoționale, cât și celei lingvistice 
într-un mod pe care elevii din clasa a VI-a l-au savurat, deoarece 
răspunde interesului lor pentru materiale audio-video tip desene 
animate.  
Cele patru lecții s-au desfășurat online (2) și în sala de clasă (2), dar 
toate materialele au fost puse la dispoziția elevilor în Google 
Classroom.  

 
Traseul didactic a propus un drum invers – de la emoție la text și la 
mesajul acestuia – în locul celui obișnuit, de la text la emoție și la 
mesajul textului. 
Activitatea A3.2. Recunoașterea animalelor a prilejuit discuții 
interesante și curiozitatea pentru documentare, elevii au ilustrat 
caracteristicile celor patru personaje-animale. 
 

 
 

Ana Roland 

Imaginea 1.2 - Produse ale elevilor realizate în cadrul activității A3.2 

 
Activitatea A4.1. Fapte și emoții a presupus lectura unei diagrame și a unui tabel, elevii reușind să 
identifice emoțiile de bază și să asocieze emoții specifice faptelor și atitudinilor/ comportamentelor 
personajelor. 
 

Personajele Emoție de bază Emoții asociate 

Ursul și cerbul furie mânie, iritare, dispreț, agresivitate, mândrie, 
remușcare 

Șoricelul și iepurașul  mirare, frică surpriză,  dezaprobare, ușurare, satisfacție, 
răzbunare, simpatie 

Diversitatea exercițiilor interactive a menținut interesul și a crescut gradul de implicare al elevilor. 

Imaginea 1.1. - Materialele lecției Podul 

pe Google Classroom 
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Jurnalul de învățare a demonstrat că elevii au dobândit ceea ce se poate numi învățarea conștientă, 
dovedind capacități reale de metacogniție, așa cum se poate observa din câteva exemple preluate din 
jurnalele elevilor, din Google Classroom. 

Activitatea Ce am învățat? Cum am învățat? Cum m-am simțit? Motivează 

Roata emoțiilor Emoțiile de bază: bucurie, 
dezgust, frică, furie, mirare 
(Maya, Patricia) 

Prin exercițiile 
rezolvate de câțiva 
colegi. (Sara) 

M-am simțit antrenată/ 
interesată să descopăr situații 
când am simțit emoții. (Maya) 

Comunicarea 
nonverbală și 
paraverbală 

Elementele nonverbale:  
Elemente paraverbale 
(Maya) 

Exercițiu interactiv 
și explicații (Diana) 

Am simțit încântare pentru că am 
observat că oamenii pot 
comunica și fără cuvinte. (Maya) 

Videoclipul 
animat 
„Podul!” 

Cum să fiu mai bună cu alții. 
(Maya) 
Am învățat că este 
mai bine sa colaborezi 
și să te înțelegi cu 
oamenii decât să te 
cerți cu ei. (Patricia) 

Vizionarea clipului. M-am simțit un pic bucuroasă că 
eu aproape întotdeauna sunt 
bună cu prietenii mei. (Maya) 
M-am simțit fericită deoarece 
animalele erau foarte simpatice, 
iar animația era foarte 
frumoasă.(Patricia) 
M-am simțit fericit când iepurele 
și ratonul au reușit să treacă 
amândoi, iar ursul și cerbul au 
fost răutăcioși si au căzut. 
(Ștefan) 

Care sunt 
personajele din 
povestea 
animată/ 
videoclip? 

Renul, ursul, iepurele si 
ratonul. 

Am citit cu atenție 
textele și m-am 
documentat. 
(Cristian) 
M-am documentat 
de pe Wikipedia. 
(Roland) 

M-am simțit curios pentru că 
urma să descopăr noi lucruri 
despre animale. (Mihai) 
M-am simțit foarte fericit 
deoarece am reușit să identific 
toate personajele din videoclip. 
(Cristian) 

Motivarea 
apartenentei 
personajelor la 
un tip de 
animal 

Ratonul poate fi confundat 
cu o veveriță, iar elanul cu 
un cerb. (Veronica) 

Am asociat 
animale reale care 
arată ca 
personajele din 
film. 

M-am simțit fericit deoarece am 
reușit sa motivez ce fel de 
animale sunt personajele din clip. 
(Alexandru) 
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ANEXE 

 
Anexa 1.1: Textele A și B 
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Anexa 1.2: Model Lista de verificare a caracteristicilor unui text narativ 
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Anexa 1.3: Fișa de lucru Pe pod 

 

 

Activitate wordwall Fișa de lucru Pe pod 
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Anexa 1.4.1: Cercul emoțiilor  

 

 

Sursa: http://econsiliere.blogspot.com/2016/01/cercul-emotiilor.html  

Cercul emoțiilor 

 

  

http://econsiliere.blogspot.com/2016/01/cercul-emotiilor.html


 

16 
 

Anexa 1.4.2: Tabelul emoțiilor 

 

Sursa: https://onisiforghibublog.wordpress.com/2018/03/13/invata-sa-ti-gestionezi-corect-emotiile/  

Tabelul emoțiilor 

  

https://onisiforghibublog.wordpress.com/2018/03/13/invata-sa-ti-gestionezi-corect-emotiile/
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Anexa 1.5: Miezul poveștilor 

 

Multe povești ne vorbesc despre povești, precum acest dialog sufist. 
Cineva l-a mustrat într-o zi pe Bahandin Naqshband: 

⎯ Ne tot spui povești, dar nu ne deslușești tâlcul lor. 

⎯ Ce-ai spune, a răspuns povestitorul, dacă un negustor de fructe și-ar mânca marfa sub ochii tăi și 
nu ți-ar pune în palmă decât coaja? 

 
 
Sursa: Jean-Claude Carrière, Cercul mincinoșilor. Cele mai frumoase povești filozofice din lumea întreagă 
 

  

https://humanitas.ro/autori/jean-claude-carri%C3%A8re
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Proiect de lecție 2: Realitate și ficțiune în schița „Urgent …”, de I.L. 

Caragiale (clasa a 9-a) 
Autor: Elena Panait, Liceul Teoretic „Dunărea” Galați  

 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Limba și literatura română 
Competența generală 2: Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea 
diferitelor texte literare și nonliterare 
Competențe specifice: 
2.3. Compararea ideilor și atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiași teme literare 
2.5. Compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficționale și nonficționale 
Literație disciplinară: discuții colaborative (abilitatea de a se angaja activ în discuții disciplinare pentru a 
aprofunda cunoștințele și înțelegerea specifice disciplinei) 
Învățarea socio-emoțională: auto-conștientizarea (abilitățile de a înțelege propriile emoții, gânduri și 
valori și modul în care acestea influențează comportamentul în diferite contexte) 
 

MOTIVAȚIA 

Această lecție continuă demersul de predare-învățare-evaluare inițiat prin abordarea schiței „Urgent…”, 
de I.L. Caragiale, ca text-suport pentru dezvoltarea competenței generale de folosire a modalităților de 
analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte literare și nonliterare. Totodată, 
lecția consolidează competențele de comparare a ideilor și atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiași 
teme literare și de comparare a trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficționale și nonficționale. 
În lecțiile anterioare s-au desfășurat următoarele etape de abordare a conținuturilor științifice: lectura-
model a textului schiței lui I.L. Caragiale, definirea schiței ca specie epică, prezentarea momentelor 
subiectului, analiza structurii compoziționale, comentarea semnificațiilor titlului și stabilirea temei acestei 
schițe. Au fost anticipate deja, în cadrul activităților de învățare aferente, următoarele puncte de discuție: 
raportul realitate – ficțiune, sursele/ tipurile de comic, tipologia personajelor.  
Valorificarea strategiei de învățare prin cooperare Gândiți - Lucrați în perechi - Comunicați favorizează 
dezvoltarea competențelor de literație disciplinară (discuții colaborative și citirea cu înțelegere, scrierea 
pentru învățare) și învățare socio-emoțională (auto-conștientizarea și abilitățile de relaționare), 
constituind un context potrivit pentru exersarea gândirii critice a elevilor (înțeleasă ca gândire de tip 
superior), a ascultării active și a competențelor de citit-scris. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 
O1: să precizeze trăsăturile unui text nonliterar, în raport cu cel literar; 
O2: să identifice ideile comune existente în două texte diferite, prin compararea acestora la nivelul 
conținutului; 
O3: să explice raportul dintre realitate și ficțiune existent într-o operă literară; 
O4: să definească conceptul de mimesis, ca principiu de bază al producerii unei opere literare; 
O5: să-și monitorizeze înțelegerea informațiilor dintr-un text (nonliterar sau video). 
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CONDIȚII PREALABILE 

Pentru a atinge obiectivele de învățare propuse, elevii trebuie să cunoască atât textul propriu-zis al schiței 
„Urgent…”, de I.L. Caragiale, cât și problematica acestuia (discutată în orele anterioare). Totodată, elevii 
trebuie să cunoască regulile de bază ale lucrului în echipă. 
 

EVALUARE  

În vederea evaluării, voi aplica observația sistematică a elevilor pe tot parcursul lecției, monitorizând 
îndeaproape gradul de atenție și de implicare ale fiecăruia atât în conversațiile frontale, cât mai ales în 
timpul lucrului în perechi. Astfel, urmăresc să mă asigur că elevii acordă interesul cuvenit rezolvării 
individuale și în perechi a sarcinilor, în scopul progresului competențelor de literație disciplinară și 
abilităților de învățare socio-emoțională vizate. Pentru evaluarea formativă și provocarea unui demers 
metacognitiv, am conceput un Jurnal de învățare (instrument de autoevaluare), pe baza căruia elevii să-și 
auto-conștientizeze atât progresul, cât și eventualele limite ale propriului proces de învățare. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse materiale:  
- textul schiței „Urgent…”, de I.L. Caragiale (existent în manual, folosit ca prim text autentic literar, 
cunoscut de elevi din lecțiile anterioare); 
- fragmente din lucrarea „Istoria orașului Galați de la origini până la 1918”, de Paul Păltănea, cap. 
„Dezvoltarea culturii. 1849-1918”, subcap. „Învățământul” – folosite ca text-autentic nonliterar (Anexa 
2.1 – fiecare elev primește un exemplar); 
- un scurt fim informativ despre începuturile școlii românești, realizat de digi24.ro și disponibil la adresa: 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/cum-se-facea-scoala-in-urma-cu-100-de-ani-869598 
(text autentic video); 
- chestionar de verificare a înțelegerii informațiilor din film (Anexa 2.2 – fiecare elev primește un 
exemplar); 
- un ghid de studiu elaborat de profesor (Anexa 2.3 – fiecare pereche de elevi primește un exemplar); 
- un instrument de evaluare formativă (Jurnalul de învățare – Anexa 2.4 – fiecare elev primește un 
exemplar); 
- laptop, videoproiector, conexiune la internet, aplicația Padlet; 
- timp: 80 de minute (două ore școlare a câte 40 de minute). 
Resurse procedurale: brainstormingul, problematizarea, explicația, conversația frontală, Gândiți - Lucrați 
în perechi - Comunicați 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Anunțarea subiectului lecției, a obiectivelor și a intențiilor de învățare, în formă adaptată pentru elevi (5 
minute); 
Activitatea 1 (5 minute): Vizionarea unui scurt film despre începuturile școlii românești (sfârșitul secolului 
al XIX-lea, adică perioada evocată și în schița „Urgent …”, de I.L. Caragiale), realizat de echipa televiziunii 
Digi24 (se vor viziona primele 3 min. din film, cu relevanță pentru obiectivele lecției). Prin această 
activitate urmărim conectarea (intelectuală și emoțională a) elevilor la conținuturile ce urmează a fi 
discutate, precum și crearea unui context favorabil discuțiilor colaborative. 
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Pentru verificarea atenției elevilor și a înțelegerii informațiilor din acest film, elevii sunt invitați să 
completeze (în timp ce-l urmăresc) chestionarul prezentat în Anexa 2.2. La sfârșitul vizionării celor 3 
minute de film, elevii vor prezenta frontal răspunsurile notate. 
Activitatea 2: Brainstorming și problematizare (10 minute) 
Profesorul le cere elevilor să-și reamintească indicii spațio-temporali ai acțiunii prezentate în schiță 
(acțiunea se petrece în urbea Z, între 15 noiembrie și 15 martie, anul nefiind menționat) și să ofere diverse 
explicații pentru lipsa de precizie a datelor. 
Ghidați de profesor, elevii ajung la concluzia că autorul apelează la nedeterminarea spațio-temporală a 
acțiunii pentru a generaliza aspectele sociale și umane surprinse în schiță. 
Problematizarea: Elevii sunt invitați să-și reamintească problematica/ tema schiței și să precizeze 
defectele umane și sociale condamnate de autor:  

- lipsa de interes a autorităților pentru fenomenul educației maselor largi; 
- funcționarea defectuoasă a aparatului birocratic; 
- parvenitismul; 
- snobismul; 
- lipsa de cultură a celor aflați în funcții oficiale; 
- demagogia etc.  

Profesorul notează aceste aspecte pe tablă, pentru ca elevii să le aibă la îndemână pe parcursul lecției, în 
vederea parcurgerii următoarelor activități. 
 

Realizarea sensului  

Activitatea 3: De la realitate la ficțiune, de la viață la literatură  
Pentru a identifica realitatea socială ca principală sursă de inspirație a schiței „Urgent…”, elevilor li se 
distribuie pe câte o fișă individuală un text nonliterar, constând în fragmente dintr-o „Istorie a orașului 
Galați” (Anexa 2.1), în care se regăsesc informații despre școlile din Galați din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea (din timpul lui Caragiale). 
Gândiți - Lucrați în perechi - Comunicați – strategie combinată cu metoda Ghidul de studiu. 
Având la îndemână și textul schiței „Urgent…”, fiecare elev citește individual textul de pe fișă și marchează: 

• pasajele care conțin informații despre școlile românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
validate și de Caragiale în schița sa (prin subliniere cu roșu) și  

• pasajele care conțin informații noi/complementare/suplimentare (prin subliniere cu albastru); (7 
minute). 

Elevii sunt grupați în perechi, în funcție de colegul din banca cea mai apropiată; (3 minute). 
După finalizarea primei sarcini, elevii discută, în perechi, rezultatele obținute, și apoi completează 
împreună o fișă de lucru (Anexa 2.3), convenind asupra unor răspunsuri comune; (15 minute). 
Perechile rezumă apoi oral, în plenul clasei, conținutul discuțiilor purtate și concluziile la care au ajuns de 
comun acord; după ce prezintă fiecare pereche, ceilalți colegi sunt invitați să intervină cu completări, 
corectări și aprecieri, să solicite lămuriri, elevii beneficiind astfel de un feedback imediat; prin acest demers 
de inter-evaluare orală, elevii vor deveni mai conștienți de propriul proces de învățare; (20 de minute). 
Profesorul sintetizează răspunsurile tuturor perechilor, explicându-le elevilor unul dintre principiile de bază 
ale artei, acela de mimesis (procesul de transfigurare artistică pe care îl presupune în producerea unei 
opere literare trecerea de la realitate la ficțiune). I.L. Caragiale a pledat pentru o literatură obiectivă, în 
care realitatea să se oglindească cât mai fidel, de aceea multe din operele sale (comedii și schițe) au o 
pronunțată dimensiune documentară, adică pot funcționa ca mărturii/documente ale moravurilor 
specifice societății românești din a doua perioadă a secolului al XIX-lea. (5 minute).   
 

Reflecție 

Activitatea 4: Jurnalul de învățare. (10 minute)  
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Ca strategie metacognitivă, elevii reflectează la procesul propriei învățări și își notează concluziile despre 

diverse aspecte ale acestuia, completând la finalul lecției un Jurnal de învățare (Anexa 2.4). 

EXTINDERE 

Mașina timpului – Călătorești cu imaginomobilul înapoi în timp și întâlnești o elevă/ un elev de la o școală 
din timpul lui Caragiale. Adresează-i trei întrebări al căror răspuns ți-ar completa imaginea pe care ți-ai 
făcut-o pe parcursul acestei lecții despre învățământul românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea. (Elevii 
primesc acest exercițiu de imaginație ca temă pentru acasă, în vederea consolidării competenței de scriere 
pentru învățare; cerința trebuie rezolvată prin folosirea aplicației Padlet, urmând linkul distribuit de 
profesor pe Classroom.) 
Pentru completarea informațiilor despre istoria educației în România, le recomand elevilor materialul 
audio disponibil la adresa https://soundcloud.com/povesticublazon/scoala-la-inceputul-secolului-20. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Lecția s-a desfășurat pe parcursul a două ore de curs. Elevii s-au arătat receptivi și dispuși să comunice, 
să-și valorifice cunoștințele anterioare și să asimileze noi conținuturi, s-au implicat atât intelectual, cât și 
afectiv în activitățile propuse și au dovedit excelente abilități de relaționare în cadrul lucrului în perechi, 
dar și în discuțiile frontale. Au tratat cu seriozitate sarcinile scrise, s-au implicat activ în lectura/vizionarea 
textelor autentice, au pus întrebări pentru a verifica înțelegerea acestora, au dedus pe baza lor semnificații 
implicite și inferențe relevante pentru specificul disciplinei. În cadrul activității de scriere, pentru 
completarea ghidului de studiu, elevii au folosit un vocabular și structuri lingvistice specifice domeniului 
filologic, iar ultima sarcină scrisă, cea care presupune comentarea unei opinii critice, i-a pus în postura de 
experți în acest domeniu. 
Textele autentice folosite s-au dovedit bine alese, aflându-se într-o corespondență perfectă în ceea ce 
privește raportul dintre realitate (textul științific extras dintr-o istorie a orașului Galați, prezentând situația 
primelor școli din urbea noastră, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea) și ficțiune (textul literar – schița 
„Urgent…”, de I.L. Caragiale, prezentând situația de la Școala de fete din urbea Z). Această potrivire a 
textelor propuse elevilor ca suport pentru învățare mi-a facilitat demersurile explicative cu privire la 
raportul dintre realitate și ficțiune dintr-o operă literară, contribuind excelent la atingerea obiectivelor 
lecției.  
Filmul documentar prezentat în etapa de evocare a creat atmosfera necesară unei parcurgeri adecvate a 
conținuturilor lecției și i-a ajutat pe elevi să înțeleagă mai bine situația școlilor românești din perioada 
începuturilor învățământului din țara noastră. 
Strategia de învățare prin cooperare aplicată – Gândiți - Lucrați în perechi - Comunicați, combinată cu 
metoda Ghidului de studiu, a permis exersarea abilităților elevilor atât în domeniul literației disciplinare 
(citire cu înțelegere, discuții colaborative, scriere pentru învățare), cât și în cel al învățării socio-emoționale 
(auto-conștientizarea și abilitățile de relaționare). Elevii au avut ocazia să se asculte activ unii pe alții, să 
negocieze anumite interpretări ale textelor, să-și dezvolte gândirea critică și să devină ei înșiși creatori de 
mesaje autentice, asumându-și rolul de experți în domeniu. Discuțiile purtate frontal după prezentarea 
rezultatelor învățării de către fiecare pereche au constituit un prilej de inter-evaluare, elevii primind un 
feedback imediat și relevant cu privire la calitatea muncii lor. 
Analizând dovezile pe care le-am adunat în urma susținerii lecției – materialele folosite și completate de 
elevi (fișele de lucru pentru citirea cu înțelegere a unui text autentic nonliterar la prima vedere, 
chestionarul, ghidul de studiu, jurnalul de învățare) (vezi Anexa 2.5), am putut constata un grad diferit de 
implicare în rezolvarea sarcinilor scrise, printre acestea aflându-se și câteva lucrări mai neglijente ca 
exprimare, adecvare a răspunsurilor la cerințe, corectitudine gramaticală sau aspect general. Jurnalul de 
învățare s-a dovedit un instrument adecvat de autoevaluare, dar și o modalitate eficientă de activare a 
unor procese de metacogniție, elevii fiind puși în postura de a reflecta la propria învățare.  
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Pentru a continua abordarea nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație disciplinară și socio-
emoționale ale elevilor îmi propun aplicarea în lecțiile viitoare a altor strategii de învățare prin cooperare, 
de comprehensiune și de scriere care să-i angajeze în procese de gândire de ordin superior, să-i sprijine în 
înțelegerea textelor specifice disciplinei, să-i oblige să-și folosească imaginația și, nu în ultimul rând, să le 
consolideze încrederea în sine.   
 
 

ANEXE 

 

Anexa 2.1 

Principiul Revoluției de la 1848, „instrucție egală și întreagă pentru tot românul”, a stat la baza 

programului pe care autoritatea de stat l-a consacrat dezvoltării învățământului. (…) Creșterea numărului 

de școli publice se datorește măsurilor energice luate de domnitorul Alexandru I. Cuza și concretizate în 

legea instrucțiunii publice din 25 noiembrie 1864, care prevedea gratuitatea și obligativitatea 

învățământului elementar. (…)  

[În Galați] școlile de fete aveau, în general, un număr mai redus de clase  și de aceea, în 1861, locuitorii 

din Vadul Ungurului cer să se adauge celor două clase existente și clasele a III-a și a IV-a, pentru ca elevele 

să nu fie nevoite să meargă tocmai în „Târgu Nou”. (…)Primăria nu a putut asigura școlilor înființate localuri 

proprii și condiții optime de funcționare. Directorul școlii de băieți, A. Cristoforu, raporta la 30 ianuarie 

1861 că localul școlii este „foarte neîndemânatec și cu totul neîncăpătoriu”, elevii stând adesea în frig. 

Clasele școlii de fete nr. 1 erau într-o situație asemănătoare, directoarea fiind nevoită să-și cheltuiască 

salariul pentru cumpărarea lemnelor. Învățătorul Ștefan Chimet arăta, la 1 iulie 1866, că localul școlii de 

băieți nr. 4 nu corespunde „scopului instrucțiunii, adică să fie comod, sănătos și 

totodată plăcut”. Neluându-se niciun fel de măsuri, revine, la 3 aprilie 1868, cu alte 

precizări: Școala „are trebuință de reparație, fiindcă pereții, pe lângă că sunt stricați, 

apoi și îngreunați de o materie compusă din sudoare și igrasie, care vatămă prea mult 

pe elevi”. Peste câteva zile, învățătorul Ioan Gabur de la Școala de băieți nr. 5 

înștiințează Primăria că „localul în care se află școala este incomod și neîncăpător 

chiar pentru clasa I-a”. 

(…) Casa închiriată pentru Școala de fete nr. 1 era, în 1872, într-o „tristă stare”, iar 

pentru școala de fete din Bădălan fusese închiriată o casă igrasioasă, înconjurată de 

ape. Situații asemănătoare se mai întâlnesc și în 1880, când presa locală nota, despre unele localuri de 

școală, că sunt „niște ruine umede și infecte, care ucid tineretul în loc să-l crească și să-l întinerească”. 

V.A. Urechia a încercat să remedieze această situație propunând Ministerului Instrucțiunii, în ianuarie 

1885, ca să preia întreținerea tuturor școlilor primare. Ministerul acceptând doar formal această 

recomandare, Primăria revine, în toamnă, cu un memoriu, care rămâne fără răspuns. 

(…) Mobilierul și materialele puse la dispoziția școlilor erau extrem de reduse și adesea de proastă calitate. 

Școala de fete nr. 2 era înzestrată, în 1863, cu 11 bănci bune, 2 table, 10 scaune de „Marsilia”, 8 scaune 

lungi și 4 mese mari. 

(Paul Păltănea, „Istoria orașului Galați de la origini până la 1918”, cap. „Dezvoltarea culturii. 1849-1918”, 

subcap. „Învățământul”, Editura Porto-Franco, Galați, 1995, p. 245-250) 
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Anexa 2.2 

Chestionar de verificare a înțelegerii informațiilor prezentate în filmul documentar 

1. Enumerați 3 discipline aflate în programa școlară/cataloage în perioada de început a învățământului 

românesc, care astăzi nu se mai studiază. 

2. Cum se numea pe atunci Ministerul Educației de astăzi? 

3. Când au fost puse bazele învățământului modern în România? 

4. Când și de către care domnitor a fost aprobată prima Lege a Instrucțiunii Publice? 

5. Cum se numește profesorul care a revoluționat sistemul de educație românesc la sfârșitul secolului al 

XIX-lea? 

 

Anexa 2.3 

Ghid de studiu 

În urma lecturii textului nonliterar despre școlile gălățene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

lucrați/discutați în perechi și rezolvați în scris următoarele cerințe, comparând situațiile expuse cu cele 

din schița „Urgent…”: 

1. Identificați trei aspecte comune privind școala românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

surprinse atât în textul literar, cât și în cel nonliterar. 

2. Precizați cel puțin două trăsături ale textului nonliterar, recunoscute de voi în fragmentul despre istoria 

școlii în județul nostru. 

3. Precizați cel puțin două strategii artistice prin care scriitorul I.L. Caragiale a reușit în schița „Urgent…” 

să obțină impresia de verosimilitate, de redare obiectivă a realității. 

4. Comentați următoarea opinie critică: „Analiza orânduirii [sociale a acelor timpuri] dovedește, așadar, 

că personajele și situațiile descrise de Caragiale sunt deplin exacte și, de altfel, cine citește cronica timpului 

constată că din asemenea anomalii sociale și morale era făcută viața de zi cu zi. Nu scriitorul este acela 

care le conferă o dimensiune enormă”. (Pompiliu Constantinescu) 

 

Anexa 2.4 

Jurnal de învățare (strategie de evaluare formativă - autoevaluare) 

Ce mi-a plăcut mai mult la această lecție a fost ……………………………………………….. 

Aș fi putut să înțeleg mai multe din această lecție dacă ……………………………………….. 
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Mi-a rămas neclar / N-am înțeles ………………………………………………………………. 

Legat de subiectul lecției de astăzi, aș vrea să aflu mai multe informații despre 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Anexa 2.5. Ilustrații despre activitățile și produsele elevilor 

 

 
Imaginea 2.1 - Elevi lucrând sarcina individuală de citire cu înțelegere a unui text nonliterar. 

 

  

Imaginea 2.2 - Ghidul de studiu completat 
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Imaginea 2.3 - Jurnale de învățare 
 

 

 

Imaginea 2.4 - Rezolvarea temei pentru acasă (etapa de extindere) – aplicația Padlet 
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Proiect de lecție 3: Tolerance (clasa a 11-a) 
Autor: Mihai Gherasim, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu ” Baia Mare 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Limba engleză 
Competențe generale:  
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare 
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare 
Competențe specifice: 
1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate / citite referitoare la probleme de actualitate 
2.2 Prezentarea, oral / în scris, de filme, cărți, evenimente, experiențe, cu exprimarea sentimentelor / 
reacțiilor personale în legătură cu acestea. 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția propusă este importantă pentru elevi pentru că îi ajută să își conștientizeze și să-și depășească 
propriile prejudecăți și să manifeste un comportament dezirabil față de ceilalți. Lecția promovează 
următoarele valori și atitudini: 

- manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei și în cadrul lucrului în echipă în diferite 
situații de comunicare; 

- disponibilitatea pentru acceptarea diferențelor și pentru manifestarea toleranței prin abordarea 
critică a diferențelor și a stereotipurilor culturale. 

Totodată, în cadrul lecției ei își dezvoltă abilitățile de citire cu înțelegere a unui text în limba engleză, de 
scriere pentru învățare și abilitățile de relaționare în cadrul unui grup de lucru. 
Pe parcursul lecției voi folosi următoarele strategii: Brainstorming, Harta conceptelor, Gândiți – lucrați pe 
perechi – comunicați, Mai multe capete la un loc, Învățarea prin colaborare, Jurnalul de învățare. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

- folosirea limbii engleze pentru exprimarea de idei, păreri personale și producerea de texte scrise 
- exprimarea unor păreri personale privind toleranța 
- rezolvarea de conflicte prin comunicare 
- transpunerea unor gesturi vizionate în dialoguri 
- realizarea unor conversații alternative bazate pe imaginile vizionate pentru rezolvarea conflictelor 
- definirea în mod creativ a unui concept 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să cunoască diferite structuri lingvistice și norme de comunicare specifice limbii engleze 
pentru a putea realiza textele și situațiile de comunicare la care vor participa. 
 

EVALUARE  

Discuțiile pe baza textelor, exercițiile interactive și activitățile pe grupe de lucru vor oferi feedback 
continuu privind nivelul de implicare și de înțelegere al elevilor. De asemenea, în timpul activităților, atât 
a celor individuale, cât și a celor pe grupe, voi observa în ce măsură fiecare elev contribuie la realizarea 
sarcinii de lucru. 
La finalul activităților elevii vor completa  un jurnal de învățare și vor primi fișe de autoevaluare și 
interevaluare (Anexa 3.1 și Anexa 3.2). 
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RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Lecția va desfășura față în față, în limba engleză. Timpul necesar este de 100 de minute (2 ore de curs) 
Pentru desfășurarea lecției este nevoie de următoarele resurse: computer, videoproiector, boxe, ecran de 
proiecție (dacă nu se poate proiecta pe tablă sau pe perete), conexiune la internet și telefoanele personale 
ale elevilor, persoană suport (coleg, elev complice) 
Textele folosite sunt următoarele: 

1. Chestionar online: 10 Questions on tolerance. How tolerant are you? 
(https://www.coe.int/en/web/i-choose-equality/tolerance-quiz#) 

2. Definița toleranței în dicționarul online Cambridge Dictionary 
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tolerance) 

3. Text vizual: All of Us Film: Award Winning Animated Short 
(https://www.youtube.com/watch?v=NYRNsvlaN2A) 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

La începutul orei, profesorul le prezintă elevilor obiectivele lecției precum și fișele de autoevaluare / 
interevaluare pe care aceștia le vor avea de completat la finalul activităților. Scopul prezentării fișelor este 
acela de a ghida învățarea elevilor pe parcursul lecției. 
 

Evocare 

Activitatea 1. Brainstorming 
Profesorul solicită elevilor să spună la ce anume se gândesc ei atunci când aud termenul toleranță. Aceștia 
exprimă ce înțeleg ei prin acest termen și cu ce îl asociază, iar profesorul notează pe tablă ideile elevilor 
sub forma unui mindmap (hartă a conceptelor). 
 

Realizarea sensului  

Activitatea 2. Chestionar 
Elevii sunt invitați să își folosească telefoanele personale pentru a accesa chestionarul 10 Questions on 
tolerance. How tolerant are you? (https://www.coe.int/en/web/i-choose-equality/tolerance-quiz#) și să 
parcurgă întrebările. Elevii pot să discute între ei sau să întrebe profesorul dacă au neclarități în ce privește 
unele cuvinte necunoscute sau întrebări pe care nu le înțeleg. 
După parcurgerea întrebărilor elevilor li se cere să își exprime părerea în ce privește chestionarul și 
rezultatul obținut de ei la finalizarea lui, să spună dacă se așteptau la rezultatul obținut și dacă li se pare 
relevant setul de întrebări. De asemenea sunt invitați să formuleze și alte întrebări care s-ar potrivi în 
chestionar.  
 
Activitatea 3: Definiția toleranței 
Elevii citesc definiția toleranței din dicționarul online Cambridge Dictionary 
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tolerance) și trebuie să spună dacă li se pare o 
definiție potrivită. 
 
Activitatea 4: Pumnul 
Elevii sunt așezați pe două rânduri față în față. Elevilor de pe rândul din stânga li se cere să ridice și să 
închidă un pumn și să îl țină strâns închis. Elevilor de pe rândul din dreapta li se cere să deschidă pumnul 
colegului din fața lor. Ulterior fac schimb de roluri. După ce elevii încearcă să deschidă pumnul colegilor 
aceștia trebuie să spună care din fiecare pereche a reușit și prin ce metodă. Majoritatea elevilor vor 
încerca să deschidă pumnul colegului / colegei prin forță sau prin intimidare. Elevii sunt întrebați dacă ar 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tolerance
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exista și alte variante prin care să poată realiza sarcina, sau dacă ar fi putut proceda altfel pentru a duce 
la bun sfârșit ceea ce aveau de făcut.  
După prezentarea răspunsurilor lor, profesorul și persoana suport fac o demonstrație de cum se putea 
realiza sarcina. 
Persoana suport ține pumnul strâns, iar profesorul îl roagă frumos să deschidă pumnul. Acesta nu 
folosește nici forța și nici intimidarea pentru a realiza sarcina de lucru. Persoana suport deschide pumnul. 
Profesorul îi întreabă apoi pe elevi despre modul cum a procedat pentru deschiderea pumnului colegului, 
direcționând răspunsurile elevilor spre cooperare și comunicare pentru rezolvarea problemelor. 
 
Activitatea 5: Vizionare film All of Us ( https://www.youtube.com/watch?v=NYRNsvlaN2A ) 
Elevii vizionează filmul de animație All of Us. După vizionare aceștia trebuie să își exprime părerea despre 
ceea ce au vizionat, ce au înțeles din film, care sunt părțile implicate, care a fost momentul declanșator al 
conflictului, cine este de vină pentru declanșarea acestuia, cum se putea evita apariția unui conflict, care 
este diferența de abordare și de soluționare a problemei dintre părinți și copii etc.  
După exprimarea ideilor, elevii sunt împărțiți pe grupe de lucru. Elevii vizionează din nou momentul 
declanșator al conflictului (din textul vizual) și în cadrul grupelor trebuie să își imagineze și să scrie un 
dialog între cele două personaje (cel albastru și cel portocaliu) care să ducă la soluționarea conflictului în 
manieră pașnică, prin comunicare, înțelegere și cooperare. După realizarea dialogului, doi elevi din fiecare 
grupă trebuie să prezinte conversația restului colegilor. 
 
Activitatea 6: fișa de autoevaluare/ interevaluare 
Elevii primesc fișele de autoevaluare/ interevaluare pe care trebuie să le completeze conform 
instrucțiunilor primite de la profesor, prin care să evalueze progresul propriei învățări dar și al colegilor. 
 

Reflecție 

Activitatea 7: Jurnalul de învățare 
Profesorul scrie pe tablă activitățile la care au participat elevii și cele 3 întrebări (sub formă de tabel) și le 
cere elevilor  să scrie pe o foaie răspunsurile la ele. 

Activitatea Ce am învățat? Cum am învățat? Ce aș vrea să învăț? 

Chestionar toleranță    

Pumnul    

Film All of Us    

 

EXTINDERE 

Elevilor li se cere ca în grupele de lucru în care au lucrat să realizeze pentru următoarea întâlnire o 
”definiție” creativă a ceea ce înțeleg ei prin toleranță bazându-se pe ceea ce au învățat pe parcursul 
lecției și pe experiența personală. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

În urma aplicării planului de lecție am ajuns la următoarele concluzii: 
- Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două ore legate. Deși a fost nevoie de două ore pentru 

activitate, datorită faptului că nu au în orar două ore legate, după prima oră elevii și-au pierdut 
interesul și atenția. 

- Pentru a implementa activitatea pe parcursul a două ore separate trebuie să regândesc planul de 
lecție astfel încât să creez o legătură între cele două ore. 

- Fișele de autoevaluare / interevaluare nu sunt eficiente în această formă; deși am urmat sugestiile 
din timpul sesiunilor de lucru, completarea lor de către elevi s-a făcut în aceeași manieră. Probabil, 

https://www.youtube.com/watch?v=NYRNsvlaN2A
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pentru a fi eficiente și pentru ca elevii să le acorde atenția și importanța cuvenită ar trebui să fie 
mai puțin „stufoase”, astfel încât elevii să nu trebuiască să citească foarte mult (mult scris duce la 
pierderea interesului). Totodată, acestea ar trebui să cuprindă mult mai puține abilități de evaluat. 
Probabil să fie doar una pentru început (câteva lecții) pentru a se obișnui cu ele, apoi două, până 
la final când să fie maxim patru (pentru această analiză am luat în calcul specificul elevilor din 
clasele la care predau). 

- Fișele de autoevaluare / interevaluare ar trebui să fie cu răspuns deschis, dar semidirijat, de ex. 
„Ce idee ai enunțat tu la sarcina X?”, „Ce idee a enunțat colegul 1 la sarcina X?”. 

În ce privește Jurnalul de învățare pot să spun următoarele:  
- acesta a fost prea specific / aplicat; elevii ar fi dorit să exprime idei despre momente ce nu erau 

cuprinse în tabel sau despre activitate în general. 
- ar trebui să cuprindă întrebări cu răspuns deschis de genul: Ce am învățat?, Ce mi-a plăcut?, Ce 

nu mi-a plăcut?, Aș fi dorit să ..., Aș vrea să... 
Elevii s-au obișnuit ușor cu activitățile pe grupe, deși, de data aceasta, unii elevi nu au fost la fel de 
implicați. Au colaborat destul de bine atunci când au avut ca sarcină de lucru să creeze un dialog; de 
asemenea nu au mai existat reticențe atunci când au trebuit să prezinte produsul grupei spre restul 
colegilor. 
 

ANEXE 

 

Anexa 3.1 

Instrucțiuni de completare: Citește afirmațiile corespunzătoare fiecărei abiliăți și scrie numele tău și / sau al 

colegilor tăi în căsuța potrivită în funcție de cât și ce a făcut fiecare elev din grupa ta de lucru.  În căsuțele din 

rândurile 5 și 6 completează cu numele tău și al colegilor din grupa de lucru și scrie ce anume și cât ai / au 

realizat tu / colegii tăi din abilitatea exprimată pe prima coloană. Trebuie să completezi pe fiecare rând din 

tabel. 

Niveluri de realizare pentru capacitatea ÎSE: Abilități de relaționare 

Nr. 
crt. 

Abilități     

1. Am ascultat cu 
atenție când au 
vorbit colegii 
mei. 

Am/au ascultat 
foarte puțin din 
ce au spus colegii. 

Am/au ascultat 
doar parțial 
atunci când 
vorbea un coleg. 

Am/au ascultat 
majoritatea 
timpului ce 
spuneau colegii. 

Am/au fost foarte 
atent/ți la ce au 
spus colegii. 

2. Am participat 
activ (cu idei / 
exemple la 
rezolvarea 
sarcinilor de 
lucru. 

Am/au participat 
cu 1 
idee/exemplu. 

Am/au participat 
cu 2-3 
idei/exemple. 

Am/au intervenit 
foarte des la 
rezolvarea 
sarcinilor. 

Am/au intervenit 
la rezolvarea 
fiecărei sarcini de 
lucru. 

3. Am pus întrebări 
colegilor acolo 
unde am avut 
nevoie de 

1 întrebare care 
nu era relevantă 
pentru rezolvarea 
sarcinii. 

2-3 întrebări 
pentru 
clarificarea unor 
termeni. 

Am/au încercat să 
explice fiecare 
sarcină de lucru. 

Am/au intervenit 
frecvent pentru 
clarificarea 
sarcinilor. 
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explicații 
suplimentare. 

4. Am comunicat 
respectuos cu 
colegii din grupul 
de lucru. 

Am/au avut 
frecvent reacții și 
atitudini 
nepotrivite. 

Am/au avut 
câteva reacții 
impulsive față de 
colegi în timpul 
rezolvării sarcinii. 

Am/au avut 
foarte puține 
atitudini 
nepotrivite față 
de colegi. 

Nu am/au avut 
atitudini 
nepotrivite față 
de colegi. 

5. Am ținut cont de 
ideile și părerile 
colegilor. 

Eu Coleg 1 ... Coleg 2 ... Coleg 3 ... 

6. Am răspuns la 
întrebările 
colegilor. 

Eu Coleg 1 ... Coleg 2 ... Coleg 3 ... 

 
 
 
Anexa 3.2 
Instrucțiuni de completare: Citește enunțurile corespunzătoare fiecărei abiliăți și scrie numele tău și / sau al 

colegilor tăi în căsuța potrivită în funcție de cât și ce a făcut fiecare elev din grupa ta de lucru.  În căsuțele din 

rândurile 5 și 6 completează cu numele tău și al colegilor din grupa de lucru și scrie ce anume și cât ai / au 

realizat tu / colegii tăi din abilitatea exprimată pe prima coloană. Trebuie să completezi pe fiecare rând din 

tabel. 

Niveluri de realizare pentru capacitatea LD: Citire cu înțelegere / Scriere pentru învățare 

Nr. 
crt. 

Abilități     

1. Am citit textul 
cu atenție. 

Am/au citit textul 
superficial și nu 
am/au înțeles 
nimic. 

Am/au citit textul 
cu o oarecare 
atenție și au 
reținut câteva idei. 

Am/au citit textul 
cu  atenție și au 
reținut majoritatea 
ideilor. 

Am/au citit textul 
cu  foarte mare 
atenție și am/au 
reținut toate ideile 
prezentate. 

2. Am cerut 
explicații 
privind unii 
termeni din 
text. 

Am/au avut foarte 
mulți termeni 
necunoscuți. 

Am/au avut câțiva 
termeni 
necunoscuți. 

Am/au cunoscut 
aproape toți 
termenii. 

Nu am/au avut 
termeni 
necunoscuți. 
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3. Am contribuit 
la scrierea 
textului. 

Am/a enunțat o 
idee, dar nu a fost 
relevantă pentru 
sarcina de lucru. 

Am/a enunțat o 
idee care a fost 
folosită în 
rezolvarea sarcinii 
de lucru. 

Am/a enunțat mai 
multe idei, câteva 
din ele fiind 
relevante pentru 
finalizarea sarcinii. 

Am/a enunțat mai 
multe sugestii cele 
mai multe din ele 
fiind folosite la 
finalizarea sarcinii 
și am scris textul. 

4. Am folosit 
vocabular și 
structuri 
lingvistice 
specifice 
disciplinei. 

Am/a folosit 
câteva cuvinte în 
limba engleză. 

Am/a formulat 
câteva propoziții 
simple în limba 
engleză. 

Am/a formulat mai 
multe propoziții în 
limba engleză. 

Am formulat toate 
răspunsurile în 
limba engleză în 
propoziții 
complexe. 

5. Am răspuns la 
întrebările pe 
baza textului. 

Eu Coleg 1 ... Coleg 2 ... Coleg 3 ... 

6. Am ascultat 
cu atenție 
instrucțiunile 
date de 
profesor. 

Eu Coleg 1 ... Coleg 2 ... Coleg 3 ... 
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Proiect de lecție 4: Mulțimi de numere (clasa a 9-a) 
Autor: Ariana-Stanca Văcărețu, Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Matematică 

• Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme  a unor noțiuni specifice teoriei mulțimilor 

• Reprezentarea adecvată a mulțimilor și identificarea de proprietăți 
Literație disciplinară 

• Citire cu înțelegere 
Învățare socio-emoțională 

• Abilitatea de a înțelege perspectivele și de a  empatiza cu ceilalți, inclusiv cu cei din medii, culturi 
și contexte diferite – Conștientizare socială 

MOTIVAȚIA 

Lecția se dorește a fi mai degrabă o lecție de recapitulare, cu scopul de a ne asigura că, la începutul clasei 
a IX-a, elevii au o înțelegere profundă a mulțimilor de numere.  Elevii au învățat mulțimile de numere în 
gimnaziu (mulțimile numerelor naturale, întregi și raționale – în clasa a VI-a, mulțimea numerelor reale – 
în clasa a VII-a).  
Fiind prima lecție de algebră din clasa a IX-a, lecția își propune să provoace elevii să exploreze rostul 
matematicii abordând din perspectivă istorică (și culturală) descoperirea numerelor de diferite tipuri și 
necesitățile oamenilor la care descoperirea acestor numere a răspuns. Numerele sunt privite ca obiect 
matematic și procesul descoperirii lor oferă elevilor posibilitatea de a înțelege atât nevoia omului de 
abstractizare, cât și faptul că matematica este mai degrabă despre de ce decât despre cum. 
Lecția, prin conținutul ei, este punctul de pornire în studiul unității de învățare Mulțimi; în lecțiile 
următoare, elevii vor repeta și completa cele învățate în gimnaziu despre mulțimile de numere:  

a) caracteristici ale numerelor („măsura”/ modulul numerelor, partea întreagă și fracționară a unui 
număr); 

b) relații și operații între numere; 
c) relații și operații între submulțimi ale mulțimilor de numere (intervale). 

Lecția solicită elevilor să citească atent un text de două pagini A4 folosind o strategie de lectură. Este o 
ocazie pentru ei de a învăța o metodă de monitorizare a propriei înțelegeri a informațiilor dintr-un text pe 
care, mai apoi, o pot utiliza în procesul de învățare la orice disciplină.   

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 

• Să identifice mulțimile de numere; 

• Să definească mulțimile de numere; 

• Să asocieze unui număr mulțimile de numere din care acesta face parte; 

• Să descrie ordinea cronologică în care au apărut mulțimile de numere naturale, întregi, raționale, 
reale; 

• Să descrie relațiile dintre mulțimile de numere naturale, întregi, raționale, reale; 

• Să explice necesitatea introducerii diferitelor tipuri de numere; 

• Să-și monitorizeze înțelegerea informațiilor dintr-un text; 

• Să explice o emoție (tristețea) luând în considerare perspective din alte medii, culturi și contexte. 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să aibă acces la internet (acasă) și să folosească motoare de căutare pentru a identifica surse 
relevante despre un anumit subiect.  
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EVALUARE  

Pe parcursul lecției voi observa nivelul implicării elevilor; voi acorda o atenție specială observării activității 
elevilor pe parcursul utilizării strategiei de lectură SINELG pentru a mă asigura că elevii citesc textul atent, 
înțeleg ideile din text și își monitorizează propria înțelegere a informațiilor din text. 
Evaluarea învățării conținutului nou o voi realiza prin întrebări orale/ sarcini de lucru simple pe parcursul 
discuțiilor din cadrul lecției. Întrebările/ sarcinile de lucru ar putea fi: 

• În ce perioadă de timp s-a dezvoltat conceptul de număr? 

• Numiți mulțimile de numere pe care le cunoașteți și dați 3 exemple de numere din fiecare 
mulțime. 

• Reprezentați prin desen ordinea cronologică în care au apărut mulțimile de numere pe care le 
cunoașteți. Explicați necesitatea introducerii diferitelor tipuri de numere. 

• Reprezentați prin desen relația dintre mulțimile de numere pe care le cunoașteți. 
Evaluarea învățării socio-emoționale se va realiza prin analiza explicațiilor oferite de elevi în etapa de 
reflecție/ extindere. Analiza explicațiilor va avea în vedere următoarele criterii: 

• existența unei idei care explică tristețea grecilor antici; 

• existența unei idei care face referire la povestea lui Hippassos/ Școala lui Pitagora – valori/ 
credințe; 

• explicația conține cel puțin o idee care descrie sentimente specifice stării de tristețe (sentiment 
de dezavantaj, pierdere, neajutorare etc.).  

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Caiet, creion/ tablă, cretă/ whiteboard, conexiune la internet, videoproiector – pentru notarea ideilor de 
către profesor/ elevi 
Copii ale fragmentului din cartea Numerele naturii – Ireala realitate a imaginației matematicii de Ian 
Stewart (vezi Anexa 4.1) –  fiecare elev primește un exemplar 
Copii ale instrucțiunilor de lucru pentru elevi – metoda SINELG (vezi Anexa 4.2) – fiecare elev primește un 
exemplar 
Resurse procedurale:  

• Discuția structurată 

• SINELG 

• Eseul de 5 minute 
Managementul timpului: 100 minute (evocare: 20’; realizarea sensului: 60’; reflecția: 15’; Feedback: 5’). 
 
Timp total: 100 minute  

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Discuție structurată despre mulțimi de numere organizată, în principal, frontal; pentru a ne asigura că 
focalizăm gândirea elevilor spre tema lecției, putem solicita elevilor să discute cu un coleg răspunsul la 
anumite întrebări. 
Întrebarea de pornire a discuției structurate: Ați învățat despre numere naturale, întregi, raționale, 
iraționale și reale. Numărul 5 este atât un număr natural, cât și un număr întreg, rațional și real. Gândiți-
vă timp de 1 minut și apoi spuneți unui coleg/ unei colege din proximitate care credeți că a fost ordinea 
cronologică în care oamenii au introdus diferitele tipuri de numere. 
Sunt colectate răspunsurile de la elevi și apoi discuția continuă; în cadrul discuției se vor cere elevilor 
justificări (de ex.: De ce considerați că primele numere apărute sunt numerele naturale?), descrieri ale 
mulțimilor de numere (de ex.: Ce fel de numere conține mulțimea numerelor iraționale?). 
Sunt notate pe tablă/ whiteboard ideile elevilor. 
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Realizarea sensului  

SINELG (Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii) – elevii citesc textul selectat 
din cartea Numerele naturii – Ireala realitate a imaginației matematice de Ian Stewart folosind metoda 
SINELG. În text se vorbește despre apariția diferitelor tipuri de numere. După citirea textului, elevii vor 
verifica dacă răspunsurile lor din cadrul discuției structurate coincid sau diferă de ideile prezentate în text. 
Pentru că metoda nu a mai fost utilizată, la începutul activității trebuie explicat elevilor ce au de făcut (în 
acest scop fiecare elev primește un exemplar al anexei 4.2). 
Fiecare elev primește un exemplar al anexei 4.1 și încep lectura textului folosind metoda SINELG. 
Activitatea elevilor este observată. Dacă elevii au înțeles ce au de făcut, sunt lăsați să-și continue 
activitatea. Dacă se observă că vreunul dintre elevi nu a înțeles ce are de făcut, i se oferă sprijin. Dacă se 
observă că mai mulți elevi nu au înțeles ce au de făcut, se întrerupe activitatea elevilor și se exemplifică 
metoda pentru primul paragraf al textului. Apoi, elevii reiau citirea textului cu ajutorul metodei SINELG. 
Toți elevii termină de citit textul cu ajutorul metodei SINELG. 
Elevii care termină mai repede de citit și notat pe margine textul, scriu în caiete tabelul din anexa 4.2 și îl 
completează. 
După ce toți elevii au finalizat lectura textului, este facilitată o discuție despre paragrafele pe care elevii 
le-au marcat cu – sau ?. Este încurajată identificarea de răspunsuri în text (cu citirea atentă a paragrafului 
care oferă răspunsul/ răspunsurile) dar, dacă textul nu conține răspunsul/ răspunsurile căutate, sunt 
încurajați ceilalți elevi să răspundă (dacă știu) sau sunt încurajați toți elevii să caute informații pe internet 
și să împărtășească posibile răspunsuri la începutul orei viitoare. 
Este comparată validitatea ideilor notate pe tablă/ whiteboard în etapa de evocare cu informațiile oferite 
de text.  
La finalul discuției, li se va cere elevilor să:   

• reprezinte prin desen ordinea cronologică în care au apărut mulțimile de numere naturale, întregi, 
raționale, iraționale, reale și să explice necesitatea introducerii diferitelor tipuri de numere. 
Explicațiile se pot folosi de paragrafe din text. 

• reprezinte prin desen relația dintre mulțimile de numere naturale, întregi, raționale, iraționale, 
reale. 

 

Reflecție 

Eseul de 5 minute 
Sarcina de lucru: Explicați de ce descoperirea faptului că radical din 2 nu poate fi reprezentat printr-o 
fracție a produs o mare tristețe grecilor antici.  Paragraful din text este: „Grecii antici, de pildă, au 
descoperit, spre marea lor tristețe, că radicalul din 2 nu poate fi reprezentat exact printr-o fracție.” 
 

EXTINDERE 

Temă de casă 
Sarcina de lucru: 
Căutați informații relevante despre povestea lui Hippassos și apoi revizuiți eseul de 5 minute pe care l-ați 
scris în clasă, utilizând în formularea explicației informațiile găsite. 
Citiți întreg capitolul 3 Cu ce se ocupă matematica din cartea Numerele naturii- Ireala realitate a 
imaginației matematice scrisă de Ian Stewart. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Lecția a oferit elevilor o experiență de învățare bogată atât din perspectiva învățării matematicii, cât și din 
perspectivă culturală. Vorbind despre numere dintr-o perspectivă istorică a „umanizat” matematica. Elevii 
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au înțeles că matematica a fost descoperită de oameni pentru a-i sprijini în activitățile zilnice/ în munca 
pe care o desfășoară. 
Am citit cu atenție varianta revizuită a eseului de 5 minute scris de fiecare elev și am oferit feedback 
individualizat. Cele 17 eleve din clasă au inclus în explicațiile lor 24 motive care pot justifica supărarea 
grecilor antici, 16 dintre ele au menționat povestea lui Hippassos, Pitagora și/sau Școala lui Pitagora, în 
timp ce toți cei 8 băieți au menționat povestea lui Hippassos și au scris fiecare câte o explicație. Două 
dintre eleve și patru dintre băieți au scris un text care fie rezumă povestea lui Hippassos și nu are nicio 
legătură cu descoperirea rădăcinii pătrate a lui 2, fie nu are nimic de-a face cu sarcina de lucru. 
 

 
Imaginea 4.1 - Privire de ansamblu asupra explicațiilor scrise de elevi 

 
Elevii au explicat tristețea/supărarea grecilor antici atunci când au descoperit rădăcina pătrată a lui doi, 
asociind descoperirea numerelor iraționale cu suferința eșecului sau cea de a fi umilit public (14 motive), 
pierderea valorilor (5 motive), lipsa de sens a muncii lor – rezultatele matematice pe care s-a bazat munca 
lor nefiind valide (2 motive), pierderea supremației în domeniul descoperirilor matematicii (1 motiv), 
neputință (1 motiv), nemulțumire (1 motiv), frustrare (1 motiv). 
 
Dacă credeți că totul este construit din numere întregi, este un șoc teribil să descoperiți că un număr din 
lumea reală precum diagonala unui pătrat cu latura de lungime 1, care nu se potrivește cu imaginea 
voastră despre lume. Este un coșmar - unul din care pitagoreicii nu s-au mai recuperat niciodată. (Anca1) 
 
Motivul pentru care grecii antici erau triști în legătură cu descoperirea faptului că radicalul din 2 nu poate 
fi reprezentat exact printr-o fracție este că, odată cu aceasta, toate principiile lor, care aveau la bază 
această idee, s-au dovedit a fi greșite. De asemenea, și faptul că Pitagora deja făcuse cunoscută lumii 

 
1 Nu am folosit numele real al elevilor din clasă. 



 

36 
 

informația respectivă a reprezentat un motiv de tristețe pentru ei, nedorind să se înjosească după ce au 
susținut vehement descoperirea. (Diana) 
 
Lecția în sine și tema de casă au fost un punct de plecare pentru căutare de noi informații, lectură de alte 
texte și învățare ulterioară. Elevii au căutat și au citit texte despre Pitagora și Școala lui Pitagora, unii dintre 
ei menționând teoria lui Pitagora despre ordinea lumii: „numărul guvernează universul” sau „totul este 
număr”. Una dintre eleve a explicat tristețea/ supărarea grecilor antici scriind despre faptul că Pitagora a 
fost prima persoană care a folosit cuvântul kosmos pentru univers, cuvântul semnificând prezența (în 
egală măsură a) ordinii și frumuseții. Au fost elevi care au inclus în explicația lor câteva informații despre 
pitagoricieni ca sectă sau cult religios și au evidențiat valorile/ idealurile acestora. Alți elevi au căutat 
informații despre proporția de aur – deoarece, în unele surse, au descoperit că proporția de aur este legată 
de Hippassos. 
Eu cred ca grecii antici au fost triști deoarece pitagoreicii susțineau că toate numerele pot fi scrise ca 
raportul unor numere întregi. Conform unei relatări, Hippassos ar fi descoperit că raportul de aur este un 
număr care nu este nici întreg și nici raportul dintre 2 numere întregi (am căutat și am găsit că numărul de 

aur este 
1+√5

2
 , adică 1,6180339887…) ceea ce a stârnit o criză filozofică și a determinat pedepsirea lui 

Hippassos pentru că a divulgat secretul existenței numerelor iraționale. (Radu) 
 
Textul pe care l-am ales a fost potrivit atât ca 
lungime, cât și din perspectiva conținutului. 
Pentru o lecție de 2 ore, a fost perfect. Totuși, 
între timp am găsit o carte – un roman – care ar 
putea fi utilă când vorbim despre mulțimi de 
numere. Este cartea lui Yoko Ogawa Profesorul și 
menajera, dar utilizarea acestei cărți ar însemna 
că elevii trebuie să o citească înainte de lecție – 
ceea ce este greu de realizat la începutul clasei a 
IX-a. Mă gândesc să le cer elevilor să o citească în 
vacanța de vară și să o folosim într-o lecție 
introductivă la unitatea de învățare „Mulțimi de 
numere”. 
 
Mi-a plăcut mult lecția și impresia pe care am 
avut-o la finalul lecției a fost că și elevilor le-a 
plăcut; elevii s-au implicat în discuții, au adresat 
multe întrebări, voiau să știe mai multe. A fost o 
atmosferă de lucru foarte plăcută. 
 
Lecția a contribuit la dezvoltarea competențelor 
specifice vizate, a oferit elevilor ocazia de a învăța 
să folosească o strategie de lectură care îi menține 
implicați în timpul citirii unui text și pe care o pot 
utiliza atunci când învață  la orice materie și i-a 
sprijinit să fie parte a unei experiențe 
matematice bogate din punct de vedere cultural. 
 

Imaginea 4.2 - Elevă utilizând SINELG pentru lectura textului 
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Am mai utilizat texte autentice în timpul lecțiilor de matematică. Noutatea pe care a adus-o această lecție 
constă în implicarea elevilor în învățarea matematică, literație disciplinară și învățare socio-emoțională în 
cadrul unei singure lecții. 
 

ANEXE 

 

Anexa 4.1 - Ian Stewart, Numerele naturii - Ireala realitate a imaginației matematice, pp. 41 – 45 (Editura 

Humanitas 1999) 

O mare parte a preistoriei matematicii poate fi rezumată ca reprezentând descoperirea de diferite 

civilizații a unor clase tot mai largi de obiecte care îndeplineau condiția de a fi numite numere. Cele mai 

simple dintre acestea sunt numerele pe care le folosim la numărat. În realitate însă, numărarea a început 

cu mult mai înainte de apariția simbolurilor ca 1, 2, 3, deoarece se poate număra fără a folosi deloc 

numerele – ci, de exemplu, doar degetele. Puteți formula concluzia: „am două mâini și un deget de 

cămile”, îndoind degetele în timp ce priviți pe rând cămilele. Pentru a vă da seama dacă cineva vă fură din 

cămile, nu aveți nevoie de conceptul numărului „unsprezece”. Este suficient să observați data viitoare că 

v-au rămas numai două mâini de cămile – deci că un deget de cămile vă lipsește.  

Puteți înregistra rezultatul unei numărători prin zgârieturi pe bucăți de lemn sau de os. Mai puteți folosi 

jetoane – discuri de lut cu desene de oi pentru numărarea oilor, sau de cămile pentru numărarea 

cămilelor. Pe măsură ce turma trece prin fața dumneavoastră, aruncați jetoane într-o traistă – câte un 

jeton de fiecare animal. Folosirea de simboluri pentru numere a debutat probabil acum vreo cinci mii de 

ani, când contoarele de acest fel erau închise într-un înveliș de lut. Era neplăcut să se spargă capacul 

învelișului ori de câte ori socotitorii voiau să-i controleze conținutul și să pună apoi alt capac. Oamenii au 

început, așadar, să pună semne speciale pe partea exterioară a învelișului, totalizându-i astfel conținutul. 

Apoi, ei și-au dat seama că de fapt nu mai este nevoie de jetoanele dinăuntru: era destul să facă aceleași 

semne pe tăblițe de lut.  

Este uimitor cât de mult le-a trebuit oamenilor ca să vadă un lucru evident. Dar, desigur, acest lucru este 

evident numai acum. 

Următoarea invenție după numerele necesare numărării a fost descoperirea fracțiilor – acel tip de numere 

pe care azi le simbolizăm ca 
3

2
 (două treimi), sau 

7

22
(douăzeci și două de șeptimi sau, echivalent, trei 

întregi și o șeptime). Cu ajutorul fracțiilor nu se poate număra – deși două treimi dintr-o cămilă pot fi 

mâncate, dar nu pot fi numărate – în schimb, se pot face multe alte lucruri interesante. Într-un caz 

deosebit, dacă trei frați moștenesc două cămile, vă puteți imagina că fiecare posedă câte două treimi de 

cămilă – o ficțiune legală convenabilă, cu care ne simțim atât de confortabil, încât uităm cât ar fi de straniu 

să o interpretăm în mod literal. 

Mult mai târziu, între anii 400 și 1200 d. Cr., a fost inventat conceptul de zero și a fost acceptat ca număr 

semnificativ. Dacă dumneavoastră considerați stranie acceptarea atât de tardivă a lui zero ca număr, luați 

în considerare faptul că mult timp „unu” nu a fost considerat număr, deoarece se considera că un număr 

trebuie să reprezinte mai multe lucruri. Multe cărți de istorie afirmă că ideea de bază a constituit-o aici 

inventarea unui simbol pentru „nimic”. Aceasta a putut constitui o cheie pentru transformarea aritmeticii 
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într-un lucru practic, dar pentru matematică realizarea de bază a fost conceptul unui nou tip de număr, al 

unuia care reprezenta ideea concretă de „nimic”.  Matematica folosește simboluri, dar aceste simboluri 

nu reprezintă pentru matematică mai mult decât notele muzicale pentru muzică sau rândurile de litere 

dintr-un alfabet pentru limbaj. Carl Friederich Gauss, considerat de mulți ca fiind cel mai mare 

matematician care a trăit vreodată, a spus (în latină) că în matematică sunt importante „nu notațiile, ci 

noțiunile”. Calamburul „non notationes, sed notiones” funcționa și în latină. 

Următoarea extindere a conceptului de număr a fost inventarea numerelor negative. Este iarăși lipsit de 

sens să-ți reprezinți minus două cămile în sens literal, dar dacă datorezi cuiva două cămile, numărul de 

cămile pe care le posezi este efectiv micșorat cu două animale de acest fel. Așadar, numărul negativ poate 

fi conceput ca reprezentând o datorie. Există multe moduri diferite de a interpreta tipul acesta ezoteric 

de numere; de exemplu, o temperatură negativă (în grade Celsius) caracterizează un corp mai rece decât 

punctul de îngheț al apei, iar un corp cu viteză negativă este unul care se mișcă de-a-ndărătelea. Astfel, 

un singur obiect matematic poate reprezenta mai mult decât un singur aspect al naturii. 

Fracțiile reprezintă tot ceea ce este necesar pentru tranzacțiile comerciale, dar ele nu sunt suficiente 

pentru matematică. Grecii antici, de pildă, au descoperit, spre marea lor tristețe, că radicalul din 2 nu 

poate fi reprezentat exact printr-o fracție. Adică, multiplicând o fracție prin ea însăși, nu veți obține exact 

doi. Veți putea ajunge foarte aproape – de exemplu, pătratul lui 
12

17
este 

144

289
, dar numai dacă ar fi 

144

288

ați obține doi. Dar nu este așa, iar dumneavoastră nu ați obținut doi, și nu veți obține niciodată, oricât vă 

veți strădui. Rădăcina pătrată a lui 2, notată de obicei 2 , a fost din acest motiv numită „irațională”. Cea 

mai simplă cale de a lărgi sistemul numerelor pentru includerea iraționalelor este folosirea numerelor așa-

zis reale – un nume năucitor de neadecvat, în măsura în care aceste numere sunt reprezentate cu ajutorul 

zecimalelor care merg la nesfârșit, așa ca 3,14159..., unde punctele indică un număr infinit de cifre. Cum 

pot fi reale niște numere care nici nu le poți scrie complet? Dar numele a prins probabil datorită faptului 

că numerele reale întrupează multe dintre intuițiile noastre vizuale despre lungimi și distanțe. 

Numerele reale reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe idealizări efectuate de intelectul uman și au fost 

folosite cu succes secole de-a rândul, înainte ca vreun om să se preocupe de logica din spatele lor. În mod 

paradoxal, oamenii s-au agitat mult pentru următoarea extindere a sistemului de numere, ba chiar au 

considerat-o pe de-a-ntregul inofensivă. Noua extindere a inclus rădăcina pătrată a numerelor negative și 

a dus la numerele „imaginare” sau „complexe”. (...) 

În terminologia curentă, numerele întregi 0, 1 2, 3, ... sunt cunoscute sub numele de numere naturale. 

Dacă includem și numerele întregi negative, obținem numerele întregi. Fracțiile pozitive și negative se 

numesc numere raționale. Numerele reale sunt cele mai generale, iar cele complexe au un grad de 

generalitate și mai mare. Obținem astfel cinci sisteme de numere, fiecare mai cuprinzător decât 

precedentul: numerele naturale, cele întregi, numerele raționale, numerele reale și numerele complexe. 

(...) 

Sper ca dumneavoastră să înțelegeți de acum încolo că noțiunea de „număr” nu are nici un sens imuabil 

dat de Dumnezeu. Sfera de cuprindere a acestui cuvânt a fost extinsă nu numai o dată, iar acest proces 

poate, în principiu să se repete în orice moment. 
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Anexa 4.2 – Instrucțiuni de lucru pentru elevi - metoda SINELG 

Citește textul cu atenție. 
 
Pe parcursul lecturării textului trebuie să notezi pe marginea lui niște semne ce au o anumită semnificație: 
√ dacă ceva din ce ai citit confirmă ceea ce știai sau credeai că știi;.  
–    dacă o anumită informație pe care ai citit-o contrazice sau diferă de ceea ce știai sau credeai că 
știi; 
+ dacă o informație pe care ai întâlnit-o este nouă pentru tine; 
? dacă găsești informații care ți se par confuze sau dacă dorești să știi mai multe despre un anumit 
lucru. 
 
Reflectează asupra celor citite. Desenează în caiet tabelul de mai jos completează-l rezumând ideile din 
paragrafele marcate cu semnele de pe coloanele tabelului.  
 

√ + - ? 
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Proiect de lecție 5: Ochiul la mamifere (clasa a 7-a/ clasa a 10-a) 
Autor: Ioana Mihacea, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Biologie 
C1. înțelegerea termenilor cheie specifici disciplinei prin utilizarea resurselor date: text, imagini 
C2. rezumarea ideilor principale referitoare la conținutul științific din textul dat  
C3. dezvoltarea abilităților de viață  
 

MOTIVAȚIA 

Lecția este valoroasă deoarece realizează legătura între noțiunile de la lecție cu exemple personale 
referitoare la stigmatizare. Lecția se poate realiza atât online, cât și față în față. Ea urmărește ca elevii să 
dezvolte un comportament adecvat în relațiile lor cu colegii, profesorii și alții. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

O1: Să identifice componentele ochiului; 
O2: Să utilizeze corect terminologia specifică; 
O3: Să manifeste toleranță la diversitate; 
O4: Să exprime emoții prin comunicare verbală pe baza textului și imaginii date. 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevul trebuie să cunoască rolul ochiului în activitățile sale zilnice. 
 

EVALUARE  

Se realizează prin observarea elevilor și prin întrebări adresate la finalul lecției. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Este nevoie de un text autentic, de imagini ale ochiului din manual sau de pe Internet. Lecția se poate 
realiza în două ore pentru aprofundarea noțiunilor însușite pe parcursul primei ore. 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Prin motivarea pentru învățare în mod activ pe tot parcursul lecției și stimulând reflecția, elevii vor 
evidenția, prin utilizarea textului, imaginii date și exercițiilor de realizare a sensului, de ce suntem diferiți 
ca persoane și cum ne raportăm la mediul înconjurător prin prisma a ceea ce observăm în mod direct sau 
indirect. 
 

Evocare 

Descoperirea/anunțarea temei lecției și a obiectivelor, în formă adaptată pentru elevi. 
Întrebări adresate elevilor/ conversație frontală: 

- Ce funcție deservesc organele de simț? 
- Ce credeți voi că este imaginea din Anexa 4.1 (Portret de ciclop)? 
- Enumerați câteva caracteristici ale ochiului. 

 

Realizarea sensului  

Instrucțiuni pentru elevi: Lecturați textul dat și notați componentele globului ocular care se regăsesc în 
textul dat (Anexa 5.2). 
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Se realizează prezentarea pe videoproiector sau online a unei imagini sugestive pentru structura ochiului.  
Instrucțiuni pentru elevi: Observați imaginile proiectate și faceți comparații între imagine si noțiunile 
științifice  ale acestor componente din structura globului ocular. Imaginile cu ochiul și componentele sale 
se vor studia din cartea de biologie utilizată la clasă.  
Elevii urmăresc imaginile și ajută la adnotarea structurilor anatomice realizând un ciorchine în caiete.  
   

Reflecție 

Discuție frontală 
- De ce copilul cu doi ochi vede mai multe lucruri deodată decât frații săi? Cu ce componente ale ochiului 
poate determina forma și culoarea lucrurilor din jur? 
- Copilul cu doi ochi vede mai bine decât frații lui atât ziua, cât și noaptea? Argumentați răspunsul prin 
asociere cu ceea ce ați reținut azi din lecție și refăcând povestea copilului cu doi ochi folosind noțiunile 
științifice desprinse din lecție, cât și emoțiile pe care le ascunde ochiul. 
 

EXTINDERE 

Elevii scriu sau desenează mesaje asertive pornind de la ideile din lecție. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Lecția se poate adapta la nivelul de vârstă al elevilor și se poate continua preluând modelul dat atât la alte 
organe de simț, cât și la alte lecții (de ex. Reproducerea în lumea vie). Se pot face adaptări pentru ca elevii 
să aleagă textul, să formuleze întrebări și să își organizeze activitatea individual sau pe grupe sub 
îndrumarea profesorului.   
 

ANEXE 

 

Anexa 5.1: Portret de ciclop (de Corina Chirila) 

 

Imaginea 5.1 - Portret de ciclop 
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Anexa 5.2: Povestea copilului cu doi ochi   

Trăiau într-un loc departe de lume, în armonie cu natura și unii cu alții un popor de ciclopi. Erau familii cu 
numeroși copii, părinții îngrijeau copiii cu multă dragoste și devotament iar copiii erau tare harnici și 
ascultători. Toți erau respectoși unii cu ceilalți și aveau un lucru în comun – un singur ochi. Ochiul din 
mijlocul frunții îi ajuta să vadă cu agerime departe în zare, să zărească pericolele care s-ar putea ivi. Într-
o zi obișnuită, într-o familie numeroasă se mai născu un copil. Bucuria nașterii lui se stinse cu amărăciune 
când părinții zăriră cum că fiul lor mult așteptat avea….doi ochi, de-o parte si de alta a nasului. Ce se 
întâmplase? Nimeni nu știa, au încercat părinții copilului să-l trateze pe copil la fel de fel de oameni, dar 
răspunsul la întrebarea de mai sus, nu se găsise. Nimeni nu știa cum apăruse un așa copil cu doi ochi în loc 
de unul. Cu timpul, părinții au ajuns să se obișnuiască cu înfățișarea bizară a copilului și au acceptat-o cu 
strângere de inimă. Apoi și-au dat seama că, spre deosebire de alții copii sau de ceilalți ciclopi, fiul lor 
vedea mai bine atât ziua cât și noaptea, vedea mai multe lucruri în același timp decât ei. Se putea juca fără 
să cadă atât de des că restul copiilor ciclopi și chiar a început să vorbească mai repede ca ei. Mai mult, 
copilul crescând s-a arătat tare îndemânatic și priceput la a confecționa fel de fel de lucrușoare, care 
vândute sporeau bunăstarea familiei.. Părinții erau tare mândrii de fiul lor, iar ceea ce la naștere 
reprezentase o infirmitate, mai târziu s-a dovedit a fi un lucru special. 

Sursa: site-ul Cabinetului de psihologie Sibiu 
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Proiect de lecție 6: Războaiele grecilor: Războaiele Medice şi Războiul 

Peloponeziac (clasa a 5-a) 
Autor: Noemi Nemethi, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Istorie 

• Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu. 

• Localizarea în timp si in spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice. 

• Asumarea de roluri în grupuri de lucru. 

• Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 
 

MOTIVAȚIA 

Prin intermediul acestei lecţii, elevii vor avea ocazia să îşi exerseze competenţele şi abilităţile de citire şi 
înţelegere ale unei hărţi istorice, în paralel cu înţelegerea contextului de declanşare, a cauzelor şi a 
urmărilor  a acestor conflicte, pe termen scurt şi lung. Elevii vor avea astfel ocazia să înţeleagă mai bine 
relaţiile dintre oraşele-stat greceşti şi puterile vecine, raporturile dintre cetăţile greceşti, cu similitudinile 
şi deosebirile existente între ele, din mai multe perspective.  
Prin intermediul utilizării unor texte autentice, elevii îşi vor dezvolta abilităţile de citire cu înțelegere şi 
scriere în extragerea unui mesaj şi formularea unui răspuns. Totodată, activitătile care vor implica munca 
în echipă le vor dezvolta elevilor spiritul de echipă, colaborarea şi cooperarea. După ce vor asimila o parte 
din informaţiile legate de acest subiect, elevii vor avea ocazia să îşi folosească gândirea creativă, să îşi 
exprime şi susţină punctul de vedere,  să manifeste emaptie şi înţelegere şi chiar să stabiliească conexiuni 
între fapte, între evenimente atât din trecut, cât şi între trecut şi prezent. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

• Elevii îşi vor dezvolta abilităţile de citire şi interpretare ale unei hărţi istorice, descoperind 
itinerariile urmate de armate persană în încercarea de a supune Grecia, observând principalele 
bătălii şi urmările lor. 

• Elevii vor identifica, prin intermediul lecturii unor surse istorice şi reprezentări grafice, strategia 
de luptă utlizată de greci şi consecinţele aplicării sale pentru armate grecilor, respectiv cea a 
persanilor. 

• Elevii vor observa cauzele declanşării acestor războaie între greci şi perşi. 

• Elevii vor descoperi, pe baza hărţii, cele două tabere care se vor confrunta în Războiul 
Peloponeziac, respectiv pe baza unor izvoare istorice, cauzele, principalele evoluţii şi consecinţele. 

• Elevii vor utiliza cunoştinţele dobândite pe parcursul orelor pentru a crea la rândul lor un text 
autentic, referitor la comportamentul, atitudinea unui soldat antic grec – Hoplit - în raport cu un 
soldat infanterist din zilele noastre. 

 

CONDIȚII PREALABILE 

- Deţinerea unor cunoştinţe despre polisul grecesc (definiţie, alcătuire, organizare socio-politică). 
- Deţinerea unor abilităţi de lectură a unor texte istorice, hărţi istorice. 
- Înţelegerea şi diferenţierea între cauză şi consecinţă, urmare. 
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EVALUARE  

Rezolvarea unor sarcini de lucru, pe baza unor hărţi istorice, reprezentări grafice şi scurte texte, realizate 
atât individual, cât şi în grup, vor fi urmate de momente de citire/ prezentare a rezolvării, răspunsului şi 
colectarea de feedback din partea colegilor. Se va obţine şi feedback din partea profesorului. De 
asemenea, va fi folosită în premieră metoda 3-2-1, elevii trebuind să scrie 3 termeni/ concepte pe care le-
au reţinut din ceea ce au învăţat, 2 idei despre care ei consideră că ar putea să cerceteze mai mult, să le 
aprofundeze şi o capacitate, deprindere sau abilitate pe care această lecţie le-a format-o, dezvoltat-o, 
îmbunătăţit-o în urma activităţilor de predare-învăţare. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse de timp: 100’ (2 ore). 
Resurse materiale: prezentare PPT, Fişe de lucru, Surse istorice, Hărţi istorice, imagini, scurte animaţii. 
Resurse procedurale: Metoda 3-2-1, Organizatorul grafic, Brainstorming, Schema lecţiei, vizionarea unor 
scurte filmuleţe. 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Prin motivarea pentru învățare în mod activ pe tot parcursul lecției și stimulând reflecția, elevii vor 
evidenția, prin utilizarea textului, imaginii date și exercițiilor de realizare a sensului, de ce suntem diferiți 
ca persoane și cum ne raportăm la mediul înconjurător prin prisma a ceea ce observăm în mod direct sau 
indirect. 
 

Evocare 

Folosind o hartă istorică a Războaielor Medice, elevii vor trebui să identifice cât mai multe polisuri, precum 
şi zona în care erau amplasate, Totodată, elevii vor trebui să identifice coloniile greceşti de pe litoralul 
vestic al Asiei Mici, dar şi care este puterea vecină-Imperiul Persan. Printr-un scurt episod de 
Brainstorming, elevii vor fi întrebaţi dacă au mai auzit de Războaiele medice sau Greco-persane sau despre 
ce cred ei că va fi vorba, care vor fi taberele, iar toate răspunsurile lor, în această primă fază, vor fi notate 
pe tablă. 
 

Realizarea sensului  

Elevii vor reveni asupra analizei hărții istorice, bazându-ne în acest punct pe legenda hărții, în încercarea 
de a identifica teritoriul în care vor începe primele confruntări cu perșii – coloniile grecești din Asia Mică 
(Milet, Efes) și care va constitui cauza. Elevii stabilesc care ar fi motivele Revoltei Ioniene și implicit motivul/ 
motivele declanșării acestui conflict. Elevii vor stabili, pe baza acestora, taberele. Astfel, cauzele declanșării 
conflictului fiind stabilite, elevii vor trebui să recunoască pe hartă itinerariul urmat de armatele persane în 
drumul lor spre Grecia (Atena, mai ales), dând câteva repere, precum și statele cu care se vor alia în acest 
timp, precum și anii în care se desfășoară acestea. Mai mult, elevii vor fi rugați să se documenteze, prin 
intermediul accesării Internetului sau al manualului, în legătură cu împăratul persan care se afla în fruntea 
statului persan în timpul acestor expediții. Pe măsură ce elevii urmăresc traseul, vor trebui să identifice 
bătălii din fiecare dintre cele două războaie, precum și urmările acestora, conform legendei. 
După o sistematizare a noilor cunoștințe sub forma unei schițe, cu completări și revizuiri ale 
Brainstormingului de pe tablă, elevii vor avea ocazia să vizualizeze și apoi să comenteze scurte animații în 
care le sunt prezentate aspecte importante ce țin de strategiile utilizate la bătăliile de la Maraton, respectiv 
Salamina. După acest episod, elevii vor primi o fișă cu două texte și cerințe pe baza lor. Textele pe care le 
vor avea elevii de citit se vor referi atât la soldații persani, cât și la cei greci, care au luptat la Maraton 
(textul 3 A și textul 3B). Elevii vor trebui să citească textele, să identifice care este bătălia la care se referă 
textul B, să menționeze conducătorii armatelor din cele două texte, să descrie pe scurt strategia utilizată 
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și a unor motive pentru care s-a decis utilizarea acesteia, să identifice o caractersitică a armatei persane, 
și să explice un factor care în opinia lor a favorizat victoria grecilor în bătălia de la Maraton. După verificarea 
răspunsurilor și eventualele completări și lămuriri, elevii vor primi o reprezentare grafică în care vor trebui 
să completeze corect pe fiecare etichetă piesa corespunzătoare echipamentului unui soldat grec-hoplit, 
dintr-o listă dată.  În continuare, elevii vor fi primi un alt text istoric, pe care vor trebui să sublinieze toate 
componentele unui echipament militar grec pe care reușesc să le identifice în acest punct. Astfel, elevii 
vor fi pregătiți pentru un exercițiu de imaginație și de creativitate, în care se vor folosi și de cunoștințele 
dobândite anterior. Pornind de la textul enunțat mai sus, elevii vor trebui să își imagineze că sunt un soldat 
grec în Războaiele medice. Acești vor trebui să se prezinte în scris, precizând următoarele: numele cetății 
în care s-a născut, cum se pregătește de luptă, ce arme utilizează, unde luptă (pe mare, pe uscat), de ce 
calități va avea nevoie în timpul campaniei militare. (Textul 1) 
 

Reflecție 

După o scurtă recapitulare a cunoștințelor, ora următoare elevii vor fi rugați să își reamintească finalul 
Războaielor Medice-victoria grecilor, prestigiul crescut al Atenei. Notând pe tablă titlul lecției, „Războiul 
Peloponeziac”, elevii vor fi rugați să identifice, cu ajutorul hărții și a legendei sale, taberele, principalele 
bătălii. Sistematizând informația sub forma unei schițe, revenind în mod constant la hartă și apelând la 
cunoștințele dobândite, elevii vor face o conexiune între o consecință a Războaielor Medice și declanșarea 
Războiului Peloponeziac. (Slăbirea polisurilor grecesți îi va permite Regatului Macedoniei din Nordul 
Greciei să cucerească Grecia în 338 î.chr, în cadrul bătăliei de la Cheroneea). 
Pentru a le dezvolta şi abilităţile de muncă în echipă, de comunicare şi de colaborare, elevii vor împărţiţi 
în 6 grupe a câte 4-5 elevi. Clasa se va împărţi în grupe astfel încât să existe un număr egal de grupe ce vor 
reprezenta Atena, respectiv Sparta. Elevii vor citi următorul proverb: „Când doi se ceartă, al treilea 
câstigă!”. Pornind de la acesta, fiecare grupă va redacta un plan de discuţii cu reprezentanţii oraşului-stat 
rival, în ceea ce priveşte menţinerea păcii sau declanşarea războiului, pe baza proverbului menţionat mai 
sus şi a unui text (Textul 2). Ulterior, elevii vor trebui să dezbată motivele, avantajale şi dezavantajele 
fiecăreia dintre cele două acţiuni şi să decidă care variantă este cea mai potrivită, argumentându-şi decizia. 
Elevii vor fi rugaţi să îşi exprime opinia cu privire la diferenţele/ asemănările dintre un soldat grec antic, 
respectiv unul din prezent şi modul în care armamentul se schimbă, dacă strategia se schimbă sau dacă 
soldaţii din prezent trebuie să aibă aceleaşi calităţi sau dacă ceva s-a modificat, desigur în măsura 
cunoştinţelor. 
 

EXTINDERE 

Elevii scriu sau desenează mesaje asertive pornind de la ideile din lecție. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

În cadrul activităţii desfăşurate la clasa a V-a, la lecţia „Războaiele grecilor” am aplicat strategii prin care 
am urmărit să dezvolt abilităţi şi competenţe ce ţin de literație disciplinară și abilități socio-emoționale, 
conform planului de lecţie. Am urmărit, aşadar, să dezvolt, abilităţi şi competenţe precum citirea cu 
înţelegere, scrierea pentru înţelegere, cooperarea, cultivarea empatiei, comparaţia, extragerea unui 
mesaj dintr-o sursă istorică, utilizând texte autentice variate. 
După finalizarea activităţii, au fost colectate o serie de dovezi care permit extragerea unor concluzii, 
reflecţii. Astfel, analiza unora dintre lucrările elevilor ilustrează faptul că o bună parte din obiectivele 
lecţiei au fost atinse, elevii au colaborat şi s-au arătat interesaţi de sarcini, chiar dacă activităţile s-au 
desfăşurat din păcate doar în mediu online sincron şi asincron.  
În primul rând, la partea cu extragerea unor mesaje din textele autentice şi rezolvarea unor cerinţe pe 
baza acestora, nu au existat dificultăţi notabile, elevii găsind textele (lecturate cu voce tare la alegere de 
către elevi) accesibile şi utile, iar comparaţia între cele două armate (greci şi perşi) a fost destul de facilă 
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pentru mulţi dintre elevi. Au existat şi elevi care au sesizat discrepanţele „incorecte” în ceea ce priveşte 
numărul soldaţilor sau incorectitudinea lui Darius I şi Xerxes de a invada Grecia, când Imperiul Persan era 
deja „atâââât de mare, cât toată harta”. Analiza hărţii istorice, care prezenta itinerariul parcurs de 
armatele persane în drum spre Grecia a întâmpinat iniţial o anumită „rezistenţă”, până la consultarea cu 
mare atenţie a legendei şi reactualizării unor cunoştinţe dobândite în lecţiile anterioare.  Urmărind 
împreună scurte animaţii şi reprezentări grafice ale strategiilor utilizate de greci în luptele cu perşii, elevii 
au apreciat curajul, priceperea şi patriotismul elenilor, dar şi pregătirea militară exemplară, chestiuni pe 
care ei le consideră necesare şi în zilele noastre, în eventualitatea unui conflict. Au reuşit să identifice fără 
probleme serioase componentele armamemtului unui hoplit şi nu au întâmpinat greutăţi în recunoaşterea 
unor termeni într-un text autentic şi utilizarea lor într-un text. 
Dezvoltarea unor abilităţi de muncă în echipă, de colaborare au fost puse în dificultate de faptul că orele 
s-au desfăşurat online, dar, cu toate acestea, copiii au reuşit cu destul de mare uşurinţă să îşi aleagă 
„tabăra” în Războiul Peloponeziac. În cadrul activităţii, elevii s-au erijat în reprezentanţi ai celor două ligi 
şi au întocmit un plan de discuţii, o scrisoare, prin care le propuneau reprezentanţilor cetăţii adverse pacea 
sau războiul. La final, au fost citite câteva astfel de planuri, iar în majoritatea cazurilor, elevii au ţinut 
partea Spartei - şi nu doar băieţii, cum m-aş fi aşteptat! - şi au optat pentru război, considerând nedrept, 
incorect din partea Atenei să se folosească de banii grecilor pentru a-şi reconstrui Acropola. Puţini au fost 
cei care au susţinut Atena, optând pentru restituirea banilor şi menţinerea păcii. Trebuie să spun că elevii, 
chiar şi cei mai timizi, au reuşit să se erijeze destul de bine în participanţii la Războiul Peloponeziac, dând 
dovadă de empatie, de „patriotism”, spirit civic, curaj, creativitate şi ingeniozitate în susţinerea taberei 
lor. Ca şi concluzie, „dezbaterea” s-a încheiat cu o discuţie legată de efectele mult mai grave pe care le 
poate produce un război, în orice epocă istorică, astfel că, deşi răniţi în orgoliu, „spartanii” au acceptat 
pacea (poate şi de dragul meu, care subtil le-am reamintit de proverbul „Când doi se ceartă, al treilea 
câştigă!”, deşi când au anticipat unii elevi că este vorba de Regatul Macedoniei şi de Alexandru cel Mare 
au zis că cetăţile greceşti au făcut bine că s-au războit! Aparent se pare că îl iubesc pe Alexandru cel Mare 
mai mult decât pacea). Din acest punct de vedere, trebuie să spun că două ore nu au fost suficiente pentru 
toate activităţile, mai ales că dezbaterea s-a lungit puţin, astfel că o serie de activităţi au fost rezolvate şi 
offline. De exemplu, activitatea de evaluare a fost gândită în acest context ca şi o activitate asicron. 
Analizând lucrările elevilor, am observant că la  prima cerinţă - cea cu cele trei concepte/ sintagme pe care 
le-au reţinut, învăţat elevii în urma lecţiei – elevii au scris cam mult, iar la a doua cerinţă - două lucruri 
despre care ar vrea să ştie - au scris şi despre Egiptul Antic, deşi am specificat clar că vorbim despre 
Războaiele grecilor (dar i-am iertat, e vina mea că avem doar două ore pe săptămână de Istorie şi ei nu 
apucă să îmi spună tot ce ştiu despre Egipt sau să citim, să ne uităm la filmuleţe despre Egiptul Antic. Îmi 
cer scuze, promit că termin cu parantezele). La cea de a treia cerinţă, am observat că elevii nu au prea 
ştiut cum să îşi exprime de fiecare dată compentenţa dobândită, îmbunătăţită, alţii au specificat şi 
atitudini pe care le-au dobândit - patriotism, curaj, cinstirea eroilor, eroism, iubirea pentru libertate. 
În altă ordine de idei, au fost o serie de discuţii online interesante, elevii s-au arătat plăcut impresionaţi 
de strategiile folosite de greci, de sacrificiul lui Fidipides, de episodul cu Termopyle, dar mai ales au 
apreciat curajul grecilor. 
Consider că urma acestor activităti, desfăşurate atât sincron, cât şi asincron, elevii şi-au dezvoltat 
abilitatea de a „citi” o hartă, de a face conexiuni între evenimente, de a identifica corect cauzele şi a 
anticipa consecinţele, dar şi-au dezvoltat şi capacitatea de a extrage un mesaj dintr-o sursă istorică, de a 
face comparaţii, dar şi de a utiliza termeni istorici într-un text. Pe viitor, consider că pentru a dezvolta 
abilităţi ce ţin de literație disciplinară şi competențe socio-emoționale ar trebui să utilizez strategii care să 
permită o mai bună aprofundare, înţelegere a unui text istoric, precum SINELG sau „Jurnalul cu dublă 
intrare”, iar pentru dezvoltarea empatiei, a abilităţi de a lucra în echipe, de asumare a unui rol şi pentru 
stimularea auto-conştientizării, ar fi util să utilizez strategii - în premieră pentru mine - precum „Metoda 
Pălăriilor”, Metoda Cubului, Mozaic. De asemenea, cred că ar fi util  să le dau ocazia să îşi manifeste 
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„setea” de istorie în cadrul unor mini-proiecte sau activităţi de grup, pe care să le expună apoi colegilor, 
într-un soi de „Tur al Galeriei”, să îşi ofere reciproc feedback, să se autoevalueze, interevalueze, să înveţe 
unii de la alţii. 
În concluzie, capacitatea de a „citi” şi înţelege o harta istorică, de a  citi şi interpreta surse istorice, de a fi 
participant la Războiul Peloponeziac printr-un joc de rol,  de a aduce în sprijinul acestei poziţii o serie de 
argumente, de a alege în acest context pacea sau războiul, au putut fi prin activităţile propuse în acest 
plan de lecţie atinse, urmând a fi dezvoltate în lecţiile următoare. Cu siguranţă, subiectul a fost unul 
complex, timpul a fost scurt, „distanţa” faţă de elevi a fost una mare, dar cu siguranţă, eu i-am simţit pe 
elevi aproape, implicaţi, deschişi, curioşi, şi, de ce nu, dornici să devină mai buni, mai empatici. Cât despre 
mine, cred că pe viitor va trebui să mă concentrez mai mult asupra elevilor mai retraşi, să îi solicit mai 
mult la răspuns şi să le ofer colegilor lor sanşa de a emite un feedback. În intervenţiile viitoare, îmi propun 
că utilizez cât mai multe strategii care să le permită elevilor să pătrundă în profunzimea unor texte istorice, 
să le ofer sanşa de a observa că asupra unui eveniment există mai multe perspective, dar să îi ajut să 
devină mai uniţi, să lucreze mai bine în echipe, să manifeste respect şi toleranţă faţă de părerile celorlalţi 
colegi, dar să nu se sfiască să îşi spună părerea, chiar şi despre ora mea: „Doamna profesoară, nu putem 
să discutăm despre Grecia Antică tot anul? Da’ la anul mai vorbim despre greci?” Păi…cum să nu îi iubeşti? 
 

ANEXE 

 

Anexa 6.1. Texte utilizate 

Textul 1  

„Este demn de cinstire cel ce ştie să lupte pentru patria sa. Războinicul trebuie să stea ferm înfipt pe 

picioarele sale, aşezat în linia întâi, fără frică; el îşi protejează picioarele şi pieptul cu uriaşul său scut, 

mânuind cu forţă lancea” (Tirteu, poet Spartan, secolul al VII-lea î.e.n.) 

Textul 2 

„A fost limpede încă de la început că războiul dintre spartani şi atenieni va avea o însemnătate mai mare 

ca alte conflicte din trecut. Atât Atena, cât şi Sparta erau la apogeul puterii lor: alte cetăţi greceşti erau ori 

de partea Atenei, ori de cea a rivalei acesteia. Războiul a adus cea mai mare tulburare în lumea greacă, şi, 

mai mult, în rândul întregii omeniri”. (Tucidides, Războiul Peloponeziac). 

Textul 3 

A. Cei 10000 de soldaţi nemuritori 

Conducătorii Imperiului Persan au întemeiat o unitate militară formată din cei mai buni şi mai viteji soldaţi 

perşi. Aceasta era Garda celor 10 000 de nemuritori. Numele ei provenea de la faptul că, permanent, 

numărul lor rămanea neschimbat, chiar dacă unii dintre ei erau răniţi sau îşi pierdeau viaţa pe câmpul de 

luptă. Aceştia erau imediat înlocuiţi de soldaţi pregătiţi să intre în acţiune în orice moment. Garda celor 

10 000 lupta întotdeauna în preajma regelui, rolul său fiind mai ales de a-i asigura protecţie acestuia şi 

familiei sale” . 

B. Victoria de la Maraton 

În anul 490 î.e.n., regele persan Darius I a organizat a doua sa expediţie în Europa, cu scopul consolidării 

stâpânirii Imperiului Persan în Tracia şi pedepsirii Atenei, care sprijinise răscoala antipersană a oraşelor 
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greceşti din Asia Mică. Miltiade, strateg al Atenei în momentul debarcării perşilor în Grecia continentală, 

i-a convins pe concetăţenii săi să lupte împotriva invadatorilor în afara oraşului, în apropierea mării. Astfel, 

grecii au putut obţine o victorie strălucită. Cei care au supraveţuit luptei au purtat titlul de maratonomachi 

<<luptătorii de la Maraton>>. 

 

Anexa 6.2. Exemple de produse ale elevilor 
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Proiect de lecție 7: Studiu de caz: Holocaustul în România: evreii și romii 

(clasa a 8-a) 
Autor: Ana-Maria Șpaiuc, Școala Gimnazială nr. 79, București 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Istorie 
Competența generală 3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a 
diversității socio-culturale 
Competența specifică 3.1.Valorificarea experiențelor istorice oferite de acțiunea personalităților/ 

grupurilor în contexte istorice variate; 

Competența generală 4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării 

permanente 

Competența specifică 4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme 
sensibile și controversate în istorie și în viața cotidiană; 
Competențe socio-emoționale vizate: conștientizarea socială și luarea de decizii responsabile. 
 

MOTIVAȚIA 

Este valoros pentru memoria și învățarea colectivă să cunoaștem trecutul recent al spațiului în care trăim 
întrucât acesta poate avea repercusiuni asupra prezentului și asupra viitorului apropiat. Genocidul 
împotriva evreilor și romilor trebuie să fie asumat și trebuie să contribuie la adoptarea unei conduite 
adecvate față de problema vizată. Prin extindere putem învăța care sunt consecințele distructive ale 
discriminării, ale polarizării societății și ale unui discurs de tipul noi și ceilalți.  
Doar dacă suntem informați putem face din comunitatea în care trăim un loc cu valori și principii 
sănătoase care să preîntâmpine astfel de evenimente regretabile.   
 
Studiul de caz, Holocaustul în România: evreii și romii, se află în directă legătură cu lecția studiată anterior 
- România în al doilea război mondial și readuce în discuție o serie de informații studiate în clasa a VII-a la 
Studiul de caz: Comunismul. Nazismul. Din punct de vedere sistemic evenimentele se încadrează în cadrul 
general studiat în lecția anterioară și îi permit elevului să parcurgă un demers convergent către un aspect 
al evenimentelor studiate anterior.   
Aspectele de ordin moral și capacitatea de a înțelege evenimentele din punct de vedere sistemic ne vor 
ajuta pentru parcurgerea următorului capitol - România stat comunist.  
Lecția ne provoacă la reflecție cu privire la evenimentele studiate. Ne oferă o bună ocazie să formulăm 
întrebări și să analizăm diferite perspective. În vederea dezvoltării competențelor de citit-scris, putem 
utiliza o multitudine de surse istorice, precum: monografii, romane istorice, editoriale, legislație etc. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

În formularea obiectivelor de învățare am avut în vedere competențele specifice vizate, competențe de 

literație și competențe/abilități socio-emoționale.  

Competența 3.1 are o pronunțată latură afectivă aceasta integrând atât abilități socio-emoționale, cât și 

aspecte care susțin dezvoltarea gândirii critice. Este important ca elevii să înțeleagă că un eveniment 

istoric poate să fie explicat în mai multe moduri în funcție de propriul sistem valoric al celui care ne 

relatează despre respectivul eveniment. Astfel, dacă considerăm orice sursă ca fiind veridică, fără a cântări 

perspectivele multiple ale aceluiași eveniment, atunci în mod eronat putem trage concluzii premature pe 
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baza unor astfel de relatări, ceea ce poate reprezenta începutul unor fenomene periculoase precum 

rasismul, extremismul sau discriminarea.  

Obiectivele de învățare reprezintă etape în formarea competențelor specifice menționate, după cum 

urmează: 

O.1. să analizeze pe baza surselor modul de desfășurarea a Holocaustului în România și să identifice 
persoanele și organizațiile implicate; 
O.2. să identifice etapele care sunt urmate în desfășurarea unui genocid în vederea receptării 
consecințelor anumitor politici promovate de organizații politice sau de către stat; 
O.3. să formuleze un punct de vedere cu privire la comportamentul uman din perspectiva alegerilor 
individuale și/sau de grup ținând cont de viața socio-culturală aferentă perioadei istorice studiate; 
O.6. să anticipeze și evalueze consecințele acțiunilor proprii; 
O.7. să dea dovadă de empatie și compasiune atunci când ascultă perspectivele celorlalți; 
 

Competența 4.3 readuce în prim plan necesitatea studierii modalităților convenționale de reprezentare a 

realității specifice unei perioade istorice studiate. De aceea studierea problemelor trecutului pe care le 

considerăm sensibile și controversate poate implica stereotipuri și prejudecăți, precum și generarea unei 

emoții colective. Abordarea transdisciplinară a unor astfel de probleme duce accentul pe acele aspecte 

relevante vieții cotidiene care prin consecințele generate pot afecta viața de zi cu zi.  

Obiectivele de învățare: 

O.4. să identifice normele sociale și/ sau valorile/ principiile morale care rezultă din interacțiunea dintre 
personalități și grupuri umane, examinând modul în care acestea au fost folosite pentru a justifica 
excluderea, inegalitatea și violența în desfășurarea faptelor istorice din perioada studiată; 
O.5. să analizeze influența pe care o au organizațiile/sistemele asupra comportamentului uman în diferite 
situații pentru a facilita transferul de cunoștințe în viața de zi cu zi; 
O.8. să recunoască discursul instigator la ură. 
Vom urmări măsura în care: 

• elevii sunt atenți la sentimentele/emoțiile altora și recunosc modul în care cuvintele și 
comportamentul lor le afectează; 

• elevii manifestă curiozitate și deschidere pentru a afla despre experiențele oamenilor din diferite 
etnii și culturi; 

• elevii își argumentează punctul de vedere făcând referire la cadrul general și la implicațiile sistemice 
ale comportamentelor umane;  

• elevii adună informații relevante pentru a explora cauzele problemelor pe care le identifică; 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Pentru a atinge obiectivele de învățare, înainte de lecție, elevii trebuie să știe:  

• să construiască și să folosească argumente plecând de la surse în analiza unui fapt/proces/personaj 
istoric; 

• să determine relațiile dintre personalitățile și grupurile umane în desfășurarea faptelor istorice 
plecând de la sursele istorice analizate; 

 

EVALUARE  

Elevii vor primi la începutul lecției o grilă de autoevaluare pe care o vor completa la finalul activităților 
propuse, iar pe parcurs vor nota comportamente observabile care să susțină modul final de completare 
al acestei grile.  
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În urma uneia dintre activități, elevii vor avea ocazia să le dea feedback colegilor pe răspunsurile date. 
Prin acest demers, elevii se vor interevalua, ceea ce îi va face mai conștienți de propriul proces de învățare.  
Profesorul va observa elevii pe tot parcursul lecției și va utiliza materialele produse în urma activităților 
desfășurate pentru a evalua nivelul de înțelegere/abilitate al acestora.  
 
Grila de auto-reflecție:  
Grila de mai jos are scopul de a-l ajuta pe elev să urmărească și el pe parcursul lecției modul în care el se 
comportă și felul în care deprinde anumite atitudini/ aptitudini. 
În ceea ce privește elementele de autonomie în învățare din grila dată, acestea se regăsesc în mod specific 
în majoritatea orelor de curs la această disciplină, deoarece metacogniția și competența de a învăța să 
înveți sunt absolut necesare pentru a putea dezvolta celelalte competențe generale (întrucât face parte, 
de asemenea, și din competențele cheie stabilite la nivel european). Aceste elemente nu fac referire în 
mod specific la tematica studiată, dar parte din comportamentele de autonomie în învățare îi ajută pe 
elevi să atingă parte din obiectivele propuse (de ex. obiectivul 8 se leagă în mod direct de procesul lor de 
reflecție și autonomie în învățare. 
 

AUTO-REFLECȚIE 

NICIO-

DATĂ UNEORI 

DESE-

ORI 

TOT  

TIMPUL 

COMPORTAMENTE 

OBSERVABILE 

CONȘTIEN-

TIZAREA 

SOCIALĂ 

sunt atent la sentimentele colegilor 

și recunosc modul în care cuvintele 

mele le afectează;      

sunt curios să aflu despre 

experiențele oamenilor din diferite 

etnii/culturi;      

reflectez la impactul deciziilor mele 

asupra vieții altora;      

LUAREA DE 

DECIZII 

RESPONSA-

BILE 

adun informații relevante pentru a 

explora cauzele problemelor pe 

care le identific;      

verific veridicitatea informațiilor pe 

care le folosesc pentru a-mi susține 

argumentele;      

ascult perspectivele celorlalți 

înainte de a formula o judecată de 

valoare;      

AUTONOMIE 

ÎN ÎNVĂȚARE 

înțeleg motivația pe baza căreia mă 

implic în rezolvarea sarcinilor de 

lucru;      
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AUTO-REFLECȚIE 

NICIO-

DATĂ UNEORI 

DESE-

ORI 

TOT  

TIMPUL 

COMPORTAMENTE 

OBSERVABILE 

analizez sarcina de lucru și știu ce 

competențe din cele pe care le am 

mă vor ajuta la rezolvarea acesteia;      

realizez un plan de lucru care are în 

vedere resursele materiale și de 

timp pe care le voi utiliza;      

să îmbunătățesc produsul realizat 
pe baza feedback-ului obținut.      

 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Textele utilizate în desfășurarea activităților de învățare:  

● Maia Morgenstern, Nu sunt eu, Editura Litera, București, 2020. 

● Mihail Sebastian, Jurnalul 1935-1944, Editura Humanitas, București, 2021. 

● Lionel Duroy, Eugenia, Editura Humanitas Fiction, București, 2019. 

● ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 31 martie 2002 - 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34759  

La acestea se adaugă mici fragmente din mărturii, interviuri sau texte din perioada istorică studiată. 
Timp de lucru: 2 ore 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Înainte de începerea efectivă a activităților, elevii primesc grila de autoevaluare, pe care o vor urmări pe 
parcursul celor două ore de curs, aferente temei studiate. 
 

Evocare 

Pentru a facilita reactualizarea cunoștințelor existente am în vedere determinarea unor discuții despre 
ceea ce elevii știu sau cred că știu în legătură cu tema studiată astfel încât să realizez o legătură emoțională 
cu subiectul abordat. Declanșarea unor disonanțe cognitive poate facilita stabilirea unui scop personal 
pentru explorarea subiectului și implicit pentru implicarea activă a elevului în desfășurarea lecției.  
 
Metoda folosită: Ghid de anticipare  
Timp de lucru alocat: 15 minute 
Sarcină de lucru: În tabelul de mai jos se regăsesc o serie de afirmații cu privire la Holocaustul din România. 
Citiți cu atenție afirmațiile și exprimați-vă acordul sau dezacordul față de acestea (cu ideea susținută, sau 
cu desfășurarea evenimentelor prezentate, sau cu atitudinile rezultate) utilizând scala dată. Argumentați-
vă răspunsurile! 
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34759
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CITATE DEZACORD 
TOTAL 

PARȚIAL 
ACORD  

ACORD 
TOTAL 

„Țiganii nomazi și seminomazi - susținea acesta - să fie 
internați în lagăre de muncă forțată.” 
Gheorghe Făcăoaru, Câteva date în jurul familie și 
statutului biopolitic. 

   

„Cei de la cort sunt imposibil de asimilat. Și chiar de s-
ar produce prin cine știe ce mijloace asimilarea lor, ea 
ar produce o perturbare gravă în constituția sângelui 
românesc. Din această cauză suntem pentru o izolare 
totală față̆ de țiganii de cort.” 
Ion Chelcea, Țiganii din România. Monografie 
etnografică, 1944 

   

„Ne-o ridicat de la Suroaia, treizeci de căruțe, că tata o 
fost bulibașă. O avut la comanda lui treizeci de căruțe și 
am mers trei luni de zile pe jos. Sat din sat, dacă 
ajungeam într-un sat, de acolo ne lua altă maliție. Tot 
așa. Tot am mers trei luni de zile cu căruțele noastre 
până̆ am trecut granița.” 
Dănilă̆ Mimi, 79 de ani, Bârlad, supraviețuitoare romă a 
Deportării în Transnistria, neamul căldărarilor – 
considerată nomadă, intervievată în 2008. 

   

„Coeficientul de inteligență al țiganilor este potrivit 
cercetărilor noastre proprii, cu 15-30 de puncte inferior 
decât al sătenilor români. Nivelul intelectual mediu al 
țiganilor cade în categoria înapoiaților mintali.” 
Sabin Manuilă, Problema rasială a României în: 
România Nouă, 7, 41, 1940 

   

„E timpul să spunem răspicat că nu am fost barbari. Că 
i-am ajutat pe evrei să nu fie decimați.“  
Emil Cioran, Interviu 1988, Cadran politic”, anul VII, nr. 
65-66 din aprilie-martie 2009 

   

„Spectacolul meu. Spectacolul nostru. În zilele acestea, 
toată lumea comemorează victimele Holocaustului. La 
nivelul mondial, se desfășoară evenimente ce aduc în 
discuție, pun în lumina aducerii aminte, o pioasă și 
dureroasă rememorare a crimelor, a atrocităților, a 
rănilor de nevindecat ale Holocaustului. Și e bine, și e 
important să fie așa.” 
Maia Morgenstern, Nu sunt eu 
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Pe parcursul discuțiilor profesorul se asigură că elevii înțeleg afirmațiile date și facilitează discuțiile astfel 
încât să realizeze legătura cu cunoștințele anterioare despre condiția romilor în spațiul românesc și 
holocaustul evreilor în spațiul european. Este important ca elevii să fie încurajați să folosească propriul 
limbaj și să se exprime liber.  
 

Realizarea sensului 

 
Profesorul introduce noile conținuturi  având drept scop determinarea elevilor să analizeze critic 
informațiile noi și să compare aceste informații cu ceea ce știau deja dinainte. În vederea atingerii 
obiectivelor urmărite profesorul folosește o prezentare power point interactivă. Schița lecției urmărește 
următoarele etape:  

- definirea termenilor și stabilirea unor relații de cauzalitate între conceptele utilizate 
- etapele desfășurării holocaustului în România 
- repercusiuni asupra prezentului 

În vederea înțelegerii etapelor de desfășurare a Holocaustului în România, profesorul le propune elevilor 
rezolvarea sarcinii de lucru de mai jos.  
 
Activitatea nr. 1 
Metoda folosită: Tabelul predicțiilor 
Timp de lucru alocat: 20 de minute 
Sarcină de lucru: Citește cu atenție sursa dată și apoi anticipează trei continuări posibile ale evenimentelor 
prezentate în text. 
 

Se dă textul: 

„Sâmbătă, 28 iunie  [1941] 

Mă îngrijorează tensiunea antisemită care se întreține și se alimentează prin presă, radio, afișe … De 

ce? de ce? Știu foarte bine “de ce”, dar nu mă pot dezobișnui de întrebarea asta stupidă. 

Stau mereu în casă, deși e înăbușitor. Nu cutez să ies prea departe în oraș. E mai bine să nu fiu văzut, să 

nu se vorbească despre mine. Mă plimb prin fața casei spre seară. Aș avea nevoie de o curte mare; de 

puțin cer, de puțină iarbă în care să mă tăvălesc. [...] Li se interzice de astăzi evreilor să mai arboreze 

drapelul tricolor și pe cel german.“ 

Mihail Sebastian, Jurnalul 1935-1944, Editura Humanitas, București, Ed. 2021 

 

Varianta 1. 
 
 

Varianta 2.  
 
 

Varianta 3 
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Elevii prezintă variantele gândite. Ulterior profesorul le dezvăluie elevilor următoarele evenimente 

istorice, iar aceștia răspund la un set de întrebări dat: 

● Ce poziție ați adoptat în continuarea textului? Cum se reflectă poziția adoptată în promovarea unui 

discurs de tipul noi și ceilalți ? 

● Ce rol are simbolizarea diferită a elementelor care urmează a fi înlăturate/discriminate? 

(*simbolizarea= reprezentarea comunității prin elementele distinctive de ordin neutru și negativ) 

Sugestii de facilitare: Profesorul poate să aleagă dacă să folosească una, ambele întrebări date sau să 

renunțe la acestea în funcție de nivelul clasei cu care lucrează.  

În cazul în care elevii nu termină de anticipat cele trei continuări posibile ale evenimentelor prezentate în 

text, aceștia le pot realiza pentru ora următoare. De asemenea, profesorul îi încurajează pe elevi să se 

documenteze cu privire la cele discutate și să revizuiască cele trei variante dacă consideră că este necesar 

până la următoarea oră. 

 

Pentru a introduce și dezvolta noile abilități elevii sunt implicați de profesor în următoarea activitate:  

Activitatea nr. 2 
Metoda folosită: Tabelul cu trei coloane 
Profesorul împarte clasa în grupe de 5-6 copii. Grupele primesc alternativ fișa 1 cu fișa 2.  
Timp de lucru alocat: 25 de minute  
Sarcină de lucru: Citește cu atenție textele de mai jos:  
 
 
FIȘA 1 
Se dau textele:  
A. „ - Cioran nu are nevoie de mine ca să verifice că se înșală, n-are decât să se plimbe prin cimitire și să 
numere mormintele soldaților evrei morți între 1916 și 1918. Când s-a pus problema de a intra în război 
împotriva Germaniei, nu s-a găsit nici un Cioran care să scrie că evreii nu se simțeau legați de peisajele 
românești. Nu, atunci era de la sine înțeles că evreii aveau să moară la fel ca ceilalți. Ura pe care o trezim 
e irațională, dar indispensabilă teoriei neamului formulată de Nae Ionescu pentru prietenii săi legionari: o 
colectivitate care închide în ea însăși ideea de război, o ecuație prieten dușman. Prietenul va fi în curând 
Germania lui Hitler, iar dușmanul restul lumii. Și știi care va fi rolul atribuit evreului? Cel al trădătorului, 
cel al dușmanului interior, pentru că evreul, care nu e legat de niciun peisaj, nu-i așa, va vinde, desigur, 
bogățiile României englezilor, francezilor sau rușilor, în funcție de turnura pe care o va lua războiul. Cioran 
scrie despre asta aici, ascultă: “Există momente istorice care fac din evrei în mod fatal trădători.” Nu sună 
asta ca o chemare la crimă atunci când vorbești zilnic despre iminența unei conflagrații europene?”   
Lionel Duroy, Eugenia, Editura Humanitas Fiction, București 2019 

 

B. „Scena îmi provocase o emoție, o furie pe care nu reușeam să o stăvilesc. Tremuram. A trebuit să mă 

dau jos de pe bicicletă și să mă așez pe bordură. Cum puteau oamenii să creadă … Și, eu, cum am putut, 

la șaisprezece sau șaptesprezece ani, să nu văd nimic anormal în faptul că un evreu de vârsta mea era pus 

la pământ cu lovituri de picioare? Cum am putut crede, la un moment dat, că evreii nu erau egali cu noi, 

că nu erau ființe întregi, că puteau fi loviți sau chiar uciși, fără riscuri? Ca și cum n-ar fi fost decât niște 

câini, la urma urmei. Dacă nu aș fi întâlnit-o pe Irina, oare aș fi fost și eu astăzi în mijlocul mulțimii, 

insultându-i?” 

Lionel Duroy, Eugenia, Editura Humanitas Fiction, București 2019 
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FIȘA 2 

Se dau textele:  
A. <<12 aprilie 2014 

„Tatăl meu, Aaron Morgenstern, a dispărut. Într-o zi, a dispărut pur și simplu. L-au ridicat de pe stradă. 

Nimeni nu a mai știut nimic. Era în timpul războiului. Pe mine și pe mama ne-au deportat în Transnistria. 

Cea mai mare durere a mamei mele - bunica ta, Estera Leah - a fost că soldații i-au aruncat scrisorile în 

râu. Scrisorile de dragoste ale soțului ei - bunicul tău Aaron Morgenstern. Mama mi-a spus că ea nu ura 

pe nimeni. Nu dorea răul nimănui. Dar nici nu a putut uita vreodată atrocitățile pe care le-a trăit. “ (Dusea, 

tata) 

Să nu uiți. Asta am învățat eu de la tata. Să le povestești copiilor.   

Să nu urăști. Asta mi-a transmis bunica.  

Să le transmiți trecutul generațiilor care vin. Iată moștenirea mea.>> 

Maia Morgenstern, Nu sunt eu, Editura Litera, București, 2020 

 

B. „- Da, pentru că Antonescu tocmai a ordonat ca toți evreii să fie evacuați din satele de la granița cu 

Basarabia și adunați în lagăre. Nu știu mai mult, dar vezi deja ce soartă li se pregătește evreilor din Iași. 

Guvernul îi bănuiește că sunt în cârdășie cu statul-major sovietic și recomandă autorităților din Iași într-o 

circulară secretă pe care o am aici sub ochi, să-i supravegheze îndeaproape pe tinerii evrei care, citez: “În 

caz de raiduri nocturne ale rușilor, ar putea indica punctele de importanță strategică cu ajutorul lămpilor 

și lanternelor. “  

Lionel Duroy, Eugenia, Editura Humanitas Fiction, București 2019 

 

Sarcină de lucru: Răspunde la întrebările de mai jos plecând de la textele date.  

Nivelul 1:   

Ce simți în legătură cu cele prezentate în textele de mai sus? Discută cu colegii tăi și expune grafic emoțiile 

resimțite! 

Cum se răspândesc informațiile cu privire la ura împotriva evreilor și romilor?  

Nivelul 2:  

Ce trăiri/sentimente identificați în textele date? 

Ce perspective identificați în textele date? 

Ce informații cu caracter istoric puteți selecta din textele date? Cum puteți verifica veridicitatea acestora?  

Nivelul 3: 

Ce norme sociale identificați în textele date? Ce repercusiuni pot avea în societate normele identificate? 

Ce mesaj puteți extrage din textele date și cum poate fi acestea folosit pentru binele personal și social? 

Interevaluare: Elevii trebuie să fie atenți la răspunsurile date de colegii din celelalte grupe și să noteze 

pentru fiecare grupă în parte: 

● un aspect pozitiv/impresionant 

● un aspect de îmbunătățit 

Sugestii de facilitare: În funcție de nivelul clasei, profesorul poate să aleagă dacă să parcurgă nivelul 1 și 2 

sau să parcurgă toate cele trei niveluri propuse.  
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Reflecție  

 

Varianta 1 

Metoda folosită: Cutia cu emoții  

Timp de lucru alocat: 15 minute 

Elevii citesc împreună cu profesorul un articol din legislația în vigoare cu privire la aspectele discute pe 

parcursul lecției și discută pe marginea acesteia. 

 

„ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 31 martie 2002 actualizată privind interzicerea organizațiilor, 

simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război 

Articolul 1 

Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la 

săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, prezenta ordonanță de 

urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, 

rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid 

contra umanității și de crime de război.” 

Ulterior:  

- Profesorul pregătește o cutie goală și o serie de foi/ cartoane colorate dimensiunea A5.  

- Îi roagă pe elevi să scrie pe cartoanele primite sentimentele lor cu referire la faptele, evenimentele și 

procesele istorice parcurse de-a lungul lecției și să descrie cauzele acestor sentimente (menționează 

că aceștia pot să adauge un desen/o schiță  în limita dată de cartonul primit etc.) 

- Elevii primesc 10 minute pentru introspecție iar apoi sunt invitați să depoziteze rezultatul în cutia 

pregătită de profesor.  

- Profesorul invită elevii să extragă pe rând câte un carton (dacă aceștia extrag propriul cartonaș vor 

avea posibilitatea să extragă altul)  și să citească cu voce tare cele notate 

- Dacă elevii se simt confortabil, se poate încerca ghicirea colegului care a scris mesajul 

Sugestii de facilitare - Varianta online: 

- Profesorul realizează un mentimeter cu următoarea sarcină de lucru:  Menționează trei 

emoții/sentimente generate de evenimentele studiate.  

- Le oferă elevilor 5 minute după care va genera un word cloud cu emoțiile transmise de elevi și-l va 

proiecta pe ecran 

- Profesorul îi îndeamnă pe elevi să expună cauzele care au generat emoțiile expuse 

 

Varianta 2 

Metoda folosită: Tehnica 3-2-1 

Timp de lucru alocat: 10 minute 

Elevii sunt îndemnați să noteze:  

- trei termeni/concepte din ceea ce au învățat  

- două idei despre care ar dori să învețe mai mult în continuare  

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care consideră ei că au dobândit-o în urma activităților 

de predare-învățare 

Profesorul încheie lecția cu o întrebare: Credeți că este posibilă instaurarea unor regimuri totalitare în 
zilele noastre? 
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EXTINDERE 

Pentru informații suplimentare li se poate recomanda elevilor site-ul Institutului Național pentru 
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, unde aceștia pot găsi la secțiunea #lecțiadeistoriealtfel 
o serie de mărturii din diverse zone ale României.  
Lecția ne ajută să învățăm să combatem discursul instigator la ură prin înțelegerea mecanismelor care 
stau în spatele său. Astfel elevii pot recunoaște și promova o lume fără discriminare.  
De asemenea le putem recomanda elevilor ca pe baza celor învățate să discute cu părinții și cu prietenii.  
 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Am desfășurat lecția propusă la două clase a VIII-a. Pentru parcurgerea lecției au fost necesare două ore 
de curs a câte 40 de minute fiecare. În prima oră de curs am parcurs etapa de evocare și prima activitate 
din etapa de realizare a sensului, pentru ca în a doua oră să continuăm cu a doua activitate din etapa de 
realizare a sensului și cu etapa de reflecție.  
În cadrul ambelor clase am decis introducerea noilor conținuturi cu ajutorul unei prezentări de tip 
PowerPoint interactiv, iar fișele de auto-evaluare primite la începutul primei ore de curs au reprezentat 
un instrument ce ne-a ajutat să rămânem conectați la același flow comun pe durata parcurgerii lecției. 
În etapa de realizare a sensului la cea de a doua activitate desfășurată prin metoda tabelul cu trei coloane 
am atins toate cele trei niveluri propuse. Iar în etapa de reflecție am folosit prima variantă menționată în 
proiectul de lecție.  
Textele autentice folosite au stârnit curiozitatea și interesul elevilor, iar acest lucru ne-a ajutat să avem 
conversații cu sens și să apelăm la empatie și compasiune în înțelegerea evenimentelor istorice, în vederea 
dezvoltării unor atitudini precum: toleranța și acceptarea diversității culturale.  
De asemenea, lecția parcursă în acest format a ajutat elevii celor două clase să recunoască mai ușor 
discursul discriminator și instigator la ură și i-a determinat să nu susțină un astfel de discurs. 
La finalul lecției, elevii au mărturisit că până la parcurgerea acestor conținuturi nu au realizat cum anumite 
comportamente discriminatorii pe care le regăsim în jurul nostru au o rădăcină așa de adâncă, și cum a 
evoluat situația romilor și a evreilor de la Holocaustul din România și până în prezent. De asemenea, au 
menționat că citind aceste texte autentice au reușit să înțeleagă mai ușor cum majoritatea poate 
discrimina o minoritate fără să-și dea seama de impactul pe care îl au micile comportamente ale fiecărui 
individ în parte.    
Folosirea textelor autentice în predarea noilor conținuturi a reprezentat cheia spre sentimentele de 
empatie și compasiune ale elevilor, iar parcurgerea acestui proiect de lecție a necesitat implicarea activă 
a elevilor, dar a adus și satisfacția atingerii obiectivelor propuse. 
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Proiect de lecție 8: Instaurarea comunismului în România. Înlăturarea 

monarhiei (clasa a 11-a) 
Autor: Lucia Copoeru, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Istorie 

• Aplicarea principiilor și metodelor adecvate în abordarea surselor istorice; 

• Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă. 
 

MOTIVAȚIA 

Elevii au posibilitatea de a exersa mai multe competențe: de comunicare, relații interpersonale, civice și 
interculturale, de informare, documentare și cercetare. De asemenea, elevii au posibilitatea de a-și 
completa și sistematiza informațiile despre perioada comunistă din România și de a-și rafina capacitatea 
de a stabili conexiuni între fapte, evenimente și procese istorice, de a-și întări atitudinea civică și 
capacitatea de implicare activă și decizie. 
Metodele de lucru îi determină pe elevi să se autoevalueze, să își evalueze grupul, să coopereze cât mai 
bine pentru obținerea succesului propriei echipe, să conștientizeze necesitatea acțiunii și implicării 
personale. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

• Elevii vor descoperi în sursele istorice perspective diferite asupra evenimentelor din 30 decembrie 
1947, asupra modului în care acestea sunt relatate din perspectiva diferiților autori. 

• Elevii vor putea  pe baza lecturii surselor să facă distincții  între informații primare, secundare, 
neesențiale, să  extragă informațiile relevante despre eveniment și să înțeleagă mesajul sursei. 

• Elevii vor putea compara practicile politice specifice regimului totalitar comunist și vor emite judecăți 
personale asupra acestora. 

• Elevii își vor dezvolta capacitatea de a înțelege nuanțele unui text, aluziile, metaforele, subînțelesurile 
astfel încât comprehensiunea textului să fie autentică, și nu formală. 

• Elevii vor putea utiliza cunoștințele, abilitățile și atitudinile dobândite pentru a deveni ei înșiși creatori 
de mesaje autentice, și exploratori ai propriei atitudini față de lectură și față de istorie. 

Valori și atitudini vizate: 

• Relaționarea pozitivă cu ceilalți. 

• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viața personală și cea socială. 

• Asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei. 

• Gândire critică, flexibilă și prospectivă. 
 

CONDIȚII PREALABILE 

• Să dețină informații despre evoluția României în perioada instaurării comunismului 1944-1947. 

• Să aibă deprinderi de lucru în perechi/ echipă. 
 

EVALUARE  

• Evaluare de proces (respectarea cerințelor, cooperarea în cadrul grupului, implicarea); 

• Evaluare de produs (transmiterea unui mesaj despre eveniment sau consecințele acestuia asupra 
societății românești, competența de a argumenta demersul propus, capacitatea de a răspunde la 
eventualele întrebări, calitatea prezentării). 
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Activitatea a fost evaluată după ce le-am  comunicat elevilor grila de evaluare/apreciere, care va fi 
administrată după rezolvarea temelor de casă (vezi Extindere): articolul de presă și filmulețul. 
Astfel, articolul de presă a fost notat individual. Pentru evaluarea articolului am solicitat voluntari și am 
numit câțiva elevi care să citească în fața clasei. Am evaluat:  

▪ transmiterea unui mesaj; 
▪ încadrarea în stilul jurnalistic; 
▪ asumarea perspectivei unui jurnalist comunist. 

Filmulețul a fost evaluat și notat, ca activitate de grup, nota acordată fiind aceeași pentru întregul grup. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse materiale: surse istorice autentice (memorii, fragmente din jurnale, mărturii) despre înlăturarea 
monarhiei în România. 
Resurse procedurale:  

• Scrierea liberă 

• Ghidul de studiu 

• Cadranele 
Managementul timpului: 120 minute (evocare: 5’; realizarea sensului: 40’; reflecția: 15’; Feedback: 5’. 
Extensia: 55’; comunicarea temei de casă; Prezentarea articolelor de presă și a filmulețelor realizate și 
oferirea de feedback). 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Scriere liberă (5 minute). Este o metodă care presupune activitatea de a scrie (despre ceva) cu scopul de 

a gândi și învăța. Elevii scriu liber despre ceea ce știu, simt sau ar vrea să știe despre o temă înainte de a 

începe lecția consacrată acelei teme. Le-am cerut elevilor să scrie timp de trei minute, fără oprire, tot ce 

le trece prin minte în legătură cu  subiectul. Când timpul a expirat, le-am cerut câtorva elevi să citească cu 

voce tare ceea ce au scris despre subiectul „Perioada 1944-1947 în România”. (Vezi mostre de răspunsuri 

ale elevilor în Anexa 8.1). 

Realizarea sensului  

Ghidul de studiu (40 de minute). Ghidurile îi ajută pe elevi în investigațiile lor, iar fișa cu întrebările 

orientează atenția elevilor în timpul lecturii asupra unor anumite aspecte, idei din text. Elevii au primit 

ghidul de studiu cu întrebările de mai jos pentru colajul de surse istorice „Înlăturarea monarhiei în 

România. Studiu de surse istorice autentice”. Elevii lucrează în patru grupuri. Citesc individual sursele, iar 

apoi discută în grup răspunsul la următoarele tipuri de întrebări legate de interpretarea surselor istorice: 

1. Despre sursă/surse: Tipul sursei/ surselor (primară/secundară); Cine este autorul sursei/ surselor? 
Cui se adresează sursa/ sursele? La ce perioadă istorică se referă sursa/ sursele? Ce aspecte 
vizează sursa/sursele? Cu ce scop a fost creată sursa/sursele ? 

2. Despre perspectiva/ atitudinea autorului: Autorul și prejudecățile lui în construirea textului? 
Autorul este obiectiv, subiectiv, încearcă să te influențeze? Autorul scrie sursa, așa cum te-ai 
aștepta având în vedere calitatea lui/categoria socială căreia îi aparține? Diferențele de limbaj? 
Cât de credibilă este sursa/ sursele ? 

3. Despre mesajul sursei/surselor: Ce elemente prezintă sursa/sursele? Ce aspecte vizează 
sursa/sursele? Care este mesajul sursei/surselor? Care sunt ideile principale? Cum le-ai rezuma? 
Cum ai argumenta afirmațiile tale? 
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4. Despre atitudinea ta: Ce întrebări ai după ce ai citit sursele? Ce ai făcut când ai întâlnit un cuvânt 
necunoscut? Ai găsit concepte/idei metaforă, care sugerează ceva/ fac aluzie la ceva/ sunt 
formulate cu un anumit subînțeles? Ai recitit pasajele dificile? 

După activitatea individuală, urmează completarea în grup a răspunsurilor la întrebări. Apoi, urmează 

prezentarea celor patru grupuri și comentarii/ întrebări suplimentare/ solicitarea de argumente pentru 

poziția exprimată de elevi, de către profesor (acolo, unde este cazul). (Vezi Anexele 8.2.1-8.2.5) 

 
 

Reflecție 

Cadranele (15 minute). Este o metodă prin care elevii reflectează asupra unei probleme. Elevii 
completează cadranele, își împărtășesc în grup ideile și apoi, la solicitarea profesorului, câțiva elevi își 
împărtăsesc reflecțiile în plen, în fața clasei. (Vezi mostre în Anexa 8.3). 
 

Cadranul I: Un alt titlu pentru evenimentele 
din 30 Decembrie 1947 

Cadranul II: Sentimente legate de eveniment 

Cadranul III: O legătură cu an alt eveniment 
istoric 

Cadranul IV: O legătură cu viața personală 

 
 
FEEDBACK: 
Se solicită elevilor să răspundă (anonim) la trei întrebări: 

1. A fost ceva diferit sau nu la sursele utilizate la oră? 
2. A fost ceva diferit sau nu legat de desfășurarea activității? 
3. Orice altă idee pe care vreți să o menționați. 

(Vezi mostre de răspunsuri în Anexa 8.4). 
 
 

EXTINDERE 

Realizarea unor produse care să reflecte modul în care elevii percep evenimentul de la 30 decembrie 1947 
: 
1. Scrierea/rescrierea unei surse istorice/evenimentului din 1947 din perspectiva unui jurnalist comunist. 
2. Realizarea unui material documentar/filmuleț de 2-3 minute despre evenimentul din 1947. 
(Vezi mostre de răspuns de la extindere în Anexa 8.5). 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Despre etapele lecției 
Etapa de Evocare s-a realizat prin Scrierea liberă. În general, elevii dovedesc o bună cunoaștere a perioadei 
despre care au fost rugați să scrie. 
Etapa de Realizarea sensului s-a realizat printr-un Ghid de studiu. În general, cele 4 grupuri au răspuns 
corect la întrebările legate de „Despre sursă” și „Despre mesajul sursei”. La întrebările „Despre 
perspectiva/atitudinea autorului” și „Despre atitudinea ta” răspunsurile grupurilor de elevi au fost diferite. 
Mulți au considerat sursele ca fiind parțial subiective, iar în ceea ce privește atitudinea elevilor mulți  au 
mărturisit că nu au recitit pasajele dificile, iar găsirea unor concepte metaforă (ex. divorț amiabil) le-a 
creat dificultăți! Sursele utilizate au fost destul de lungi. Poate, ar fi fost suficient să utilizez, doar patru 
surse, pentru atingerea scopurilor propuse, respectiv, pentru formarea competențelor. Sau să aloc mai 
mult timp pentru lectura individuală. 
În ceea ce privește selecția surselor ele au fost alese după criteriul multiperspectivității și reprezintă: 
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• Articol recent (2013) a unui jurnalist (Sursa 1);  

• Evocare  personală  care aparține unui șofer din  coloana regelui, care istorisește amplele măsuri 
de securitate din zona palatului de pe șoseaua Kiseleff (Sursa 2);  

• Mărturia unui fost căpitan de jandarmi care a îndeplinit funcția de ofițer de ordonanță al regelui 
Mihai I al României și care apoi, cu gradul de maior, în calitate de prefect al palatului, l-a însoțit 
pe rege în exil în Elveția după ce acesta a abdicat ca urmare a Loviturii de stat de la 30 decembrie 
1947 (Sursa 3);  

• Relatarea unui istoric, Expert la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc (Sursa 4);  

• Un fragment din memoriile regelui Mihai (Sursa 5). 
Etapa de reflecție s-a realizat prin metoda Cadranele. Metoda presupune numerotarea cadranelor, în 
direcția/sensul acelor de ceasornic, or, eu am făcut numerotarea altfel. Cred ca, ar fi trebuit să respect 
tehnica de numerotare, în sensul acelor de ceasornic. Sunt interesante titlurile din cadranul I, cum ar fi: 
„Începutul României gri”, „Moartea unei datorii” sau „Cel mai mare dezastru din istoria României”. În 
cadranul II sentimentele sunt, în general aceleași: mânie, frustrare, regret etc.  În cadranul III asocierile 
sunt diverse: abdicarea lui Cuza, pierderea Basarabiei, uciderea lui Antonescu etc. În cadranul IV apar 
asocieri interesante: „Bunicul a fost membru de partid”, „Dacă nu ar fi avut loc abdicarea și instaurarea 
comunismului, altfel ar fi fost România acum”, „Mulțumire, recunoștință că avem parte de democrație și 
nu mai suntem în comunism” etc. 
Etapa de Feedback. În general, elevii au remarcat că: „întrebările la care a trebuit să răspundem, au fost 
diferite, față de cele cu care ne-am obișnuit (au implicat sentimente), /„tipul acesta de surse este mai 
complex, și mai subiectiv”/ „au fost surse mai subiective, mai „prietenoase”/”sursele de astăzi au fost 
diferite, deoarece au fost relatate, mai mult ca o poveste/întâmplare, în timp ce sursele cu care lucrăm, 
de obicei sunt fapte istorice”, „sursele de astăzi au fost mult mai interesante decât cele din manual, 
datorită acțiunii dinamice” etc. Am selectat aceste răspunsuri, deoarece, ele îmi arată și mie, ca profesor, 
cât de important este ca sursele propuse spre studiu, sa fie autentice! 
Despre timpul alocat fiecărei etape 
La etapa de Realizarea sensului am alocat 40 de minute, interval în care am presupus că, trebuie să se 
întâmple, următoarele activități: lectura surselor(individual), discuții în cadrul grupului/grupurilor, 
completarea în grup a Ghidului de studiu, respectiv prezentarea concluziilor fiecărui grup. Cele 15 minute, 
alocate acestei etape au fost insuficiente, deoarece lectura(individuală) a surselor a durat mai mult decât 
am estimat. Așadar, încă cca 15 minute alocate acestei etape ar fi benefice realizării scopului propus. 
Despre atitudinea elevilor 
Elevii au fost implicați, în realizarea sarcinilor de lucru, dar au semnalat că timpul acordat lecturii surselor 
a fost insuficient. În ceea ce privește scrierea articolelor, câţiva dintre elevi nu și-au făcut tema, iar câțiva 
au scris comunicate de presă de două rânduri: Azi, 30 decembrie 1947 regele Mihai a abdicat etc. care 
transmiteau o informație, dar nu transmiteau un mesaj.  
Referitor la realizarea filmulețelor elevii au declarant că au lucrat cu plăcere în echipe, chiar dacă unii 
dintre ei nu mai colaboraseră niciodată. Componența echipelor care au elaborat filmulețele a fost aceeaşi 
ca și a echipelor care au lucrat cu sursele. Or, echipele inițiale le-am constituit eu, după cum erau așezați 
în bănci în acea zi(datorită Covid-ului nu am vrut să-i mut sau să-i las să se deplaseze prin clasă).Și-au 
împărțit rolurile: responsabil filmare, montaj, responsabil coloana sonoră, regizor, responsabil costume, 
alegerea locurilor unde se face filmarea etc. Și-au implicat și părinții (i-au distribuit unui părinte chiar un 
rol în filmuleț) chiar  și bunicii(care au pus la dispoziție spațiul unde s-a făcut filmarea) au cooperat și s-au 
distrat mult. Faptul ca au lucrat împreună elevi care nu o făcuseră până atunci, că și-au distribuit ei rolurile, 
și mai ales că au lucrat cu plăcere, m-a bucurat mult. 
Despre produsele realizate de elevi 
Produsele (obligatorii) realizate de elevi, în etapa de Extensie au fost: 
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a) Articole de presă scrise din perspectiva unui jurnalist comunist. Am constatat, cu plăcută surprindere 
diferitele perspective și nuanțe care reieșeau din articolele scrise. Am selectat, ca urmare, mostrele/ 
articolele care ofereau perspective diferite. De exemplu, unul dintre articole utiliza, în relatarea 
evenimentului de la 30 decembrie 1947 tehnica minciunii, prin omisiune. Un alt articol, părea scris cu un 
sincer idealism comunist, impregnate de ideologia comunistă de către un vechi activist de partid. Un alt 
articol utiliza tehnica manipulării, prin minciuni sfruntate, iar un alt articol făcea o propaganda deșănțată 
regimului comunist .Ele dovedesc înțelegerea, de către elevi a practicilor politice utilizate de regimul 
comunist, precum și capacitatea lor de a scrie un articol de presă din perspective diferite: chiar dacă toate 
articolele sunt scrise din perspectiva unui jurnalist comunist, elevii au reușit să creeze “tipare de scriere”: 
jurnalistul manipulator, ideologul, propagandistul, comunistul idealist, comunistul  oportunist și mincinos. 
De aceea, am selectat ca mostre aceste articole. 
b) Filmulețele realizate de elevi. Acestea trebuiau să reflecte,(pornind de la sursele studiate), într-o 
manieră artistică,  percepția elevilor despre evenimentul din 30 decembrie 1947. Au avut de realizat un 
filmuleț de 2-3 minute (fie un documentar, fie un filmuleț, in care ei înșiși erau actori) despre 
evenimentul studiat. Fiindcă, era ultima săptămână de scoală am observat înclinația elevilor spre 
realizarea unor filmulețe mai incitante, adică, în care ei sunt personajele principale. Așadar, toate cele 
patru filmulețe realizate au urmat același tipar: elevii pe post de actori. Probabil, într-un alt moment al 
anului, li se poate solicita elevilor, ca două dintre filmulețe să fie documentare, iar alte două sa fie 
artistice. Filmulețele realizate demonstrează o percepție, corectă, din punct de vedere istoric, asupra 
evenimentului de la 30 decembrie 1947 și transmit într-o manieră originală un mesaj despre eveniment 
(două dintre filmulețe) respectiv, un mesaj despre consecințele evenimentului și impactul asupra 
societății românești. 
Despre formarea competențelor propuse 
Activitatea din cadrul orei(studierea surselor, formularea unor judecăți personale etc.), și, mai apoi cea 
desfășurată de elevi după oră (prin elaborarea articolului de presă și realizarea filmulețelor) au 
contribuit la formarea competențelor propuse. Activitățile au oferit elevilor oportunitatea de a-și 
consolida ce știu, de a face ceva cu ceea ce știu și de a-și forma atitudini legate de ceea ce știu. 
 

ANEXE 

 

Anexa 8.1: Exemple de rezolvare a sarcinii Scrierea liberă 

 

Imaginea 8.1 - Exemplu de rezolvare a sarcinii Scrierea liberă 
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Imaginea 8.2 - Exemplu de rezolvare a sarcinii Scrierea liberă 

Anexa 8.2.1: Abdicarea Regelui Mihai, condamnarea la moarte a „Adeverului” - 9 septembrie 2013 

https://adevarul.ro/news/adevarul-125-ani/abdicarea-regelui-mihai-condamnarea-moarte-

aadeverului-i-1_522d93cfc7b855ff566170c0/index.html 

de Ciprian Chirvasiu 

 În septembrie 1940, după renunțarea intempestivă la tron și plecarea din țară a tatălui său, Carol al II-lea, 

Mihai, voievod de Alba Iulia, în vârstă de doar 18 ani, este proclamat și uns rege al României de către 

patriarhul Nicodim Munteanu. Fără să jure pe Constituție, care fusese abrogată, și fără să primească girul 

Parlamentului, care fusese, de asemenea, dizolvat. Astfel, doar „prin grația lui Dumnezeu”, Mihai își 

începea cea de-a doua domnie, ca rege de drept divin, dar nu și constituțional. Era o funcție mai mult 

simbolică, autoritatea sa se rezuma la titlul de șef suprem al oștirii și la putința de a-l desemna pe prim 

ministrul țării. În data de 23 august 1944, regele Mihai semnează armistițiul cu Aliații, care îi includea și 

pe comuniști, îl destituie și îl arestează pe conducătorul statului Ion Antonescu și-l numește pe generalul 

locotenent Constantin Sănătescu în fruntea guvernului. Deși mulți taxează gestul său drept o „capitulare” 

în fața comuniștilor sovietici, trebuie menționat că astfel al doilea război mondial s-a terminat cu șase luni 

mai devreme iar nordul Transilvaniei a fost eliberat de sub ocupația ungurească. În martie 1945, obligat 

de ruși, Mihai I este nevoit să  accepte un guvern comunist pro-sovietic, condus de Petru Groza.  ”Adeverul 

reînviat se asociază acestui strigăt” Prins între „ciocanul” puterii comuniste și „nicovala” democrației 

monarhice, „Adeverul” nu ezită să aducă elogii regelui. Chiar dacă, foarte curând, va fi nevoit să schimbe 

radical și dramatic „macazul”. În ediția din 9 noiembrie 1946, în editorialul intitulat  „Regele!”, cu prilejul 

zilei onomastice a monarhului, directorul B.Brănișteanu scrie: „Strigătul Trăiască Regele! va răsuna din 

piepturile tuturor românilor, azi, de ziua numelui Majestății Sale. Să ne fie îngăduit să socotim, fără falsă 

https://adevarul.ro/news/adevarul-125-ani/abdicarea-regelui-mihai-condamnarea-moarte-aadeverului-i-1_522d93cfc7b855ff566170c0/index.html
https://adevarul.ro/news/adevarul-125-ani/abdicarea-regelui-mihai-condamnarea-moarte-aadeverului-i-1_522d93cfc7b855ff566170c0/index.html
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modestie, caracteristic că Adeverul reînviat se asociază acestui strigăt.(...) M.S. Regele nostru e tânăr. 

Toată viața Lui și a statului Său, peste care va avea să domnească, îi stau înainte. Îi spunem deci: Să 

trăiască!”. Peste un an, în același spațiu, tonul textului este ceva mai temperat, laudativ din perspectiva 

actului de la 23 august 1944, iar titlul său este neutru: „M.S.Regele Mihai”: „ Ziua sărbătorească de azi dă 

prilej poporului român de a prezenta Măriei Sale Regele Mihai sentimentele pe care le poartă tânărului 

Monarh, care a știut să impună prin tenacitatea caracterului, prin viziunea clară asupra viitorului și prin 

puterea de a face, la momentul decisiv, gestul salvator. (...) El a avut curajul de a rupe lanțurile ce legau 

soarta țării de aventura catastrofală a unui  război absurd. (...) Pentru toate aceste  merite, M.S.Regele 

Mihai și-a căpătat drepturi imprescriptibile la iubirea și recunoștința întregului popor românesc”. Dragoste 

la prima vedere La sfârșitul lunii noiembrie 1947, regele Mihai pleacă în Anglia, unde a fost invitat să 

participe la ceremonia nupțială a fiicei regelui George al VI-lea, prințesa Elisabeta. După alegerile din 1946, 

câștigate fraudulos de comuniști, partidele istorice intră în agonie și se autodizolvă, liderii lor sunt aruncați 

în pușcării, era limpede că România fusese proiectată pe o traiectorie bizară, iar instituția monarhiei 

reprezenta un obstacol pentru proiectatele evoluții politice. În această atmosferă încordată, se pare că 

regele a luat în calcul ipoteza de a nu se mai întoarce în țară. Conducătorii comuniști înșiși trăgeau 

nădejdea ca asta să se întâmple: incomoda problemă a monarhiei s-ar fi rezolvat de la sine. Între timp, 

Tito vizitase România, unde a fost primit cu urale și i-a asigurat pe tovarășii săi de la București de sprijinul 

său în chestiunea abolirii monarhiei și instaurării republicii. Mai mult, la nuntă, Mihai I o cunoaște pe 

prințesa Ana de Burbon-Parma, de care se îndrăgostește fulgerător. O cere pe loc în căsătorie, iar logodna 

se oficiază imediat după plecarea de la Londra, în Elveția, la Laussane. Evenimentul este anunțat 

guvernului prin mareșalul palatului, Dimitrie Negel. Deși varianta de a arunca pe piață ideea că, asemenea 

tatălui său, și-a abandonat țara din amor pentru o femeie i se potrivea ca o mănușă, dar și ca să-i ofere un 

motiv în plus ca să rămână peste graniță, guvernul răspunde că nu este de acord cu această căsătorie. Dar, 

sfătuit de personalități  britanice și americane, între care Winston Churchill, regele decide totuși să revină 

în România. În ediția din 7 decembrie 1947, „Adeverul” publică o fotoinformație de la nunta prințesei 

Elisabeta, viitoarea regină a Angliei, în care apare și regele Mihai. La întoarcere, Mihai I este primit cu 

ostilitate de membrii guvernului. În numărul din 23 decembrie 1947, „Adeverul” publică o fotografie 

făcută la descinderea în gară a suitei regale. Aceasta este întâmpinată, printre alții, de A.S.R. Arhiducesa 

Ileana, Petru Groza, președintele Consiliului de miniștri, Ana Pauker, ministrul afacerilor străine, Lucrețiu 

Pătrășcanu, ministrul justiției, Mihail Sadoveanu, președintele Adunării Deputaților, Emil Bodnăraș, 

ministru subsecretar de stat. Iar rubrica  „Ultima oră” „Adeverul” anunță: „M.S.Regele Mihai și M.S. Regina 

Mamă Elena s-au înapoiat în țară. Membrii guvernului în frunte cu d. prim ministru dr. Petru Groza au 

întâmpinat pe Majestățile lor la sosire”: „ Comunicat No. 30. Mareșalatul Curții Regale face cunoscut 

următoarele: M.S.Regele Mihai și M.S. Regina Mamă, înapoindu-se din străinătate, au sosit în Capitală 

descinzând în gara Băneasa, astăzi, 21 decembrie 1947, la ora 13.”. În numărul din 24 decembrie, pe prima 

pagină, „Adeverul” salută „Aniversarea generalissimului Stalin” (născut în data de 18 decembrie 1878, 

n.n.): „ Nu numai popoarele sovietice au sărbătorit aniversarea generalissimului Stalin. Acel care dela 

moartea lui Lenin conduce destinele Uniunei Sovietice a devenit de mult o figură mondială. (...) La urările 

exprimate ieri din toate colțurile lumii, le asociem, cu toată modestia, și pe ale noastre”. O „problemă de 

familie” Regele Mihai petrece un Crăciun tensionat la Sinaia , alături de mama sa Elena. Era clar că urmează 

să se petreacă evenimente dramatice. În seara de 29  decembrie, Negel îl anunță pe rege că este invitat 

urgent de Petru Groza la București, pentru a discuta o „problemă de familie”. A doua zi, de dimineață, 

Mihai și mama sa se prezintă la palatul Elisabeta. Fără să bănuiască faptul că garda regală fusese arestată 

și înlocuită cu trupe ale Ministerul Afacerilor Interne și cu soldați ai diviziei „Tudor Vladimirescu”, alcătuită 
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în URSS, că toate legăturile telefonice fuseseră tăiate sau că întregi coloane de blindate înconjuraseră 

zona. La întâlnire, Groza vine însoțit de Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul PCR. Premierul poartă ostentativ 

la vedere un revolver. „Problema de familie” era propunerea unui „divorț prin înțelegere”. „Divorțul” 

regelui de țară. Scoate din buzunar actul de abdicare și îi acordă monarhului 10 minute spre a-l semna. 

Regele se retrage și studiază documentul, apoi revine și îi cere lămuriri primului ministru. Acesta îi 

răspunde tăios că, dacă nu semnează abdicarea, 1.000 de studenți  arestați în urma unei demonstrații 

promonarhice vor fi executați. Oripilat de șantaj, regele semnează. Împreună cu mama sa, se întoarce la 

Sinaia. La palatul Foișor, încep să-și facă bagajele.  ”ABDIC,  pentru mine și pentru urmașii mei dela Tron” 

În prima zi de după Anul Nou, joi, 1 ianuarie 1947, pe frontispiciu, „Adeverul” le urează cititorilor „La mulți 

ani!”. Iar ceva mai jos anunță cu satisfacție știrea bombă, însoțită de facsimilul actului de renunțare la 

tron: „Abdicarea Regelui Mihai I. Proclamarea Republicii Populare Române”: „Dinastia străină, instaurată 

pe tronul României în 1866, a încetat a mai exista. Regele Mihai a abdicat eri, în numele său și al urmașilor 

săi, renunțând pentru sine și pentru ei la toate prerogativele exercitate în numele Constituției din 1866. 

Actul îndeplinit eri este concluzia unui adânc șir de adânci prefaceri: politice, economice și sociale cari au 

schimbat înfățișarea țărei și au creiat noui raporturi între puterile Statului. (...) Direcția acestei desvoltări 

a fost desenată mai de mult: ea duce spre democrația populară. Eri a fost consacrată însă forma de stat 

pe care o va lua democrația noastră populară: Republica Populară Română. (...) Noile raporturi 

internaționale ca și marile țeluri constructive ce și le propune democrația populară impun o deplină 

unitate de vederi între puterile Statului. În acest sens, proclamația guvernului către țară constată că 

monarhia constituia o piedică în calea desvoltării țării noastre spre un regim de democrație populară, care 

să asigure tuturor celor ce muncesc bunăstarea materială și culturală, să asigure independența și 

suveranitatea României. O nouă fază a istoriei românești a început eri. Ceea ce continuă este Statul român, 

cari azi ca și mâine are nevoe de munca disciplinată și încordată a tuturora”. Iată și conținutul actului de 

abdicare: „ Mihai I-iu, prin grația lui Dumnezeu și voință națională Rege al României. La toți de față și 

viitori, sănătate! În viața Statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice și 

sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vieții de Stat. Aceste raporturi nu mai 

corespund astăzi condițiunilor stabilite de Pactul fundamental-Constituția țării-ele cerând o grabnică și 

fundamentală schimbare. În fața acestei situațiuni, în deplină înțelegere cu factorii de răspundere ai Țării, 

conștient de răspunderea ce-mi revine, consider că instituția monarhică nu mai corespunde actualelor 

condițiuni ale vieții noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea dezvoltării României. În 

consecință, pe deplin conștient de importanța actului ce fac în interesul poporului român ABDIC,  pentru 

mine și pentru urmașii mei dela Tron, renunțând pentru mine și pentru ei la toate prerogativele ce le-am 

exercitat ca Rege al României. Las poporului român libertatea de a-și alege noua formă de Stat. Mihai. Dat 

la București, astăzi 30 decembrie 1947”. „Patria celor muncesc cu brațele și cu mintea” Alături, este 

publicată și  „Proclamația Guvernului către popor”: „ (...) Astfel, poporul român a dobândit libertatea de 

a-și clădi o formă nouă de stat: Republica Populară. (...) În frunte cu forța organizată conștientă și 

neșovăitoare a clasei muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, poporul român a înlăturat jugul 

moșierilor  și a pedepsit pe trădătorii intereselor sale, alungând de la cârma țării pe cei care apărau 

interesele jefuitorilor ei. (...) Prin înlăturarea monarhiei, se deschid democrației noastre populare căi noi 

de mărețe înfăptuiri. Muncitori, țărani și intelectuali, ostași , subofițeri și ofițeri, cetățene și cetățeni! Să 

înălțăm noua formă de viață a statului nostru, Republica Populară Română, Patria tuturor celor muncesc 

cu brațele și cu mintea, dela orașe și dela sate”. Proclamația este semnată de toți membrii guvernului 

Petru Groza. În paginile interioare se anunță „Alegerea prezidiumului. Ședința istorică de eri a 

Parlamentului”, prezidată de Mihail Sadoveanu. Când Petru Groza citește în plen actul abdicării și 
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proclamația guvernului către țară. Se supune la vot „proiectul de lege din inițiativă parlamentară”: cu o 

unanimitate de 295 de „bile albe pentru”, printre aplauze furtunoase și ovații, România devine Republica 

Populară Română (RPR). Apoi se numesc membrii prezidiului RPR: C.I.Parhon, Mihail Sadoveanu, Ștefan 

Voitec, Gh. C. Stere, I. Niculi. La „Ultima oră”, citând „Scânteia”, apare textul  „După înlăturarea monarhiei. 

Un important articol al d-lui Vasile Luca despre rolul monarhiei în trecut”: „Monarhia a fost creiată pentru 

a opri desăvârșirea revoluției burghezo democratice în România și pentru a aservi țara cu ajutorul acestei 

dinastii germanice intereselor capitalului străin. Dinastia Hohenzolern în România și-a îndeplinit rolul în 

măcelărirea țărănimii răsculate pentru pământ, servind intereselor moșierilor, regele însuși fiind cel mai 

mare moșier, stăpân pe mii de hectare de pământ. Dinastia servea deasemenea interesele capitaliștilor, 

regele însuși fiind cel mai mare acționar al băncilor și întreprinderilor industriale. (...) Anul 1948 trebuie 

să fie începutul trecerii de la economia anarhică, ce mai domină în mare parte la noi, la economia 

planificată în care rolul hotărâtor să-l joace industria de Stat”. În seara de 3 ianuarie 1947, regele Mihai și 

mama sa, escortați de ofițeri ai Siguranței, ajung pe peronul gării Sinaia, păzit de două rânduri de ofițeri 

care stau cu spatele, ca să nu-i poată privi. Cei doi monarhi urcă în tren, cu destinația Lausanne. Vor fi 

urmați, peste o săptămână, de principesele Elisabeta de România și Ileana de Habsburg. „Am plecat cu 

moartea-n suflet”, avea să declare cel din urmă rege al românilor. Se închide astfel un capitol fundamental 

al istoriei noastre. Urmează infernul comunist. De la începutul lunii ianuarie 1948, direcțiunea 

„Adeverului” este preluată de H.Soreanu. Un mai vechi colaborator al ziarului, „orientat” brusc în direcția 

noilor valuri politice. Așa încât, în 4 ianuarie 1948, „Adeverul” anunță cu satisfacție că „Yahtul Luceafărul 

al fostului rege Mihai a trecut în patrimoniul Republicii Populare” și că au avut loc bucuroase și „ Mari 

manifestații în țară cu ocazia proclamării Republicii Populare” . Iar în 9 ianuarie 1948 denunță  „Ce bunuri 

stăpânea familia regală. Moșii de peste 150.000 de hectare și participații la toate marile întreprinderi” 

 

Anexa 8.2.2 „…Când ne uităm bine în oglindă, omul și castanul, omul și castanul, agenți pitiți după 

pomi!…” 

Regele [a fost invitat] să vină urgent la București, să facă un Consiliu de Coroană. Regele a spus: „Nu viu. 

Dacă vreți să veniți, veniți la Sinaia.” Petru Groza și cu Gheorghiu Dej n-au vrut să vie, că știau că acolo [la 

București] aveau garda în mână. 

Ce s-a întâmplat?! În timpul când s-au hotărât să dea lovitura, au dezarmat toate trupele noastre împreună 

cu Garda Călare care era pe Plevnei, Batalionul de gardă din Calea Victoriei, care făcea de gardă la Palatul 

Elisabeta, și i-a lăsat cu arma de gât fără muniție. Și lângă ei au pus „TV” – iștii ăștia cu armament cu 

muniție și i-au lăsat dublați. Au arestat garda noastră din interiorul Palatului Kiseleff, au pus mâna pe 

gardă, telefoanele tăiate, tancurile prin Parcul Herăstrău. Era înconjurat castelul de nu se putea face nici 

o mișcare. Când am primit ordinul să venim de la Sinaia. cum am apărut la Scânteia am văzut după fiecare 

castan că se mișca așa, parcă castanii, că am venit în coloană. Când ne uităm bine în oglindă, omul și 

castanul, omul și castanul, agenți pitiți după pomi! 

Am venit, regele a tras pe stânga, s-a dus la Palat, și eu când am vrut să viu la stânga eram cu bagajul lui 

pe care îl purta întotdeauna. Avea și el două geamantane și un câine lup. Eram eu, valetul, și mai era încă 

o persoană. Trei persoane și câinele care era lângă geamantane. Și când s-o iau, cum veneam, la stânga, 

imediat a sărit unul după pomi, și. prin buzunar, cu pistolul: „O iei la dreapta!”. Spre Kiseleff. Acolo e 

ștrandul Kiseleff. „O iei la dreapta!” Am ajuns acolo. Când ne uităm, în ștrand erau mitraliere așa, la zece 

metri, la zece metri, câte doi ostași pe foaia de cort, culcați pe burtă. Deci era înconjurat complet și 
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ștrandul și Parcul Herăstrău. Și cu tancuri… Ne-au ținut acolo, ne-a băgat în golul ăla, la ștrand și au mai 

venit și alte mașini și le-a băgat acolo toate mașinile. Și am spus: „Dacă cumva abdică, ne dă drumul, n-

are ce să ne facă. Dacă nu abdică, ne nenorocesc ăștia! Începe lupta, ne face praf…” 

Adevărat, după o oră au spus: „Liber!” Ne-am făcut cruce și ne-am suit în mașini și am mers [la Palatul 

Elisabeta]. Am lăsat geamantanele acolo, am lăsat și câinele lui de pază .. A doua zi am primit ordin să 

plecăm la Sinaia. Cum am dormit în noaptea aia, nici nu mai știu cum am dormit, că a doua zi a trebuit să 

îmbarcăm. Am îmbarcat exact într-o singură mașină geamantanele lui. Vreo opt, zece geamantane. Și cu 

regina și cu ce au avut ei. Și le-am dus la gară. Alelalte mașini au mers cu șoferii. Am îmbarcat mașinile. În 

vagon încăpeau patru mașini. Deci trei mașini am băgat: Lincoln Zefir, Buick și Jeep. M-am dus, mi-am luat 

la revedere de la dânsul plângând și. noi am rămas în Sinaia… 

[C875. Interviu realizat de Mariana Conovici, 15.12.1998] Material realizat cu sprijinul Centrului de 

Documentare „Dimitrie Gusti” al Radio România. Dosar Nicolae Munteanu 

Anexa 8.2.3 „Predai inventarele, și pui pe rege și pe regina mamă pe tren! Să nu cumva să se întâmple 

ceva…” 

Cu trei zile înainte de Anul Nou, ne-am întors de la Sinaia la București. Erau cupluri de tineri în pădure, 

acolo, și pe bulevard și pe aleea dintre Șosea și Palatul Elisabeta. Și aceste cupluri de tineri, civili, au 

așteptat până am intrat în casă. Peste zece minute a venit Groza și evenimentele din interiorul Palatului 

nu le cunosc, fiindcă eu vroiam să mă întorc, ca de obicei, în Calea Victoriei, cu mașina regelui. Dar un 

cuplu de acești tineri care au dezarmat toate santinelele, m-au arestat pe mine și m-au băgat la beci la 

Ministerul de Interne. Și numai după 24 de ore am fost scos din închisoare ca să mă prezint la Bodnăraș. 

Și Bodnăraș mi-a dat instrucțiuni precise: „Predai inventarele, și pui pe rege și pe regina mamă pe tren! Să 

nu cumva să se întâmple ceva.” După aceea m-am urcat într-o mașină și, sub escortă, m-am dus la Sinaia. 

Am stat o noapte la Sinaia sub amenințările agenților care făceau inventarele și m-au pisat o zi întreagă 

ca să le predau un „pat de aur al regelui”! Zic: „Regele n-a avut niciodată un pat de aur…”, era un pat de 

lemn bronzat care aparținea reginei Maria pentru colecția ei bizantină. 

Deci în această atmosferă de tristețe, cu castelanul Soare de la Peleș venind să predea steagul monarhiei 

regelui, aproape că am lacrimi în ochi acuma. ne-am urcat în tren. Perdelele erau trase, n-am avut voie să 

deschidem ferestrele și soția mea povestește, doamna de onoare n-a putut să se ducă la closet fiindcă 

santinela bolșevică a unităților Tudor Vladimirescu era cu pușca așezat pe closet. Deci a trebuit să ajungem 

la granița Austriei ca să ne putem vorbi între noi. 

[R 798. Interviu telefonic realizat de Octavian Silivestru, 3.01.1999] Material realizat cu sprijinul Centrului 

de Documentare „Dimitrie Gusti” al Radio România. Dosar Jacques Vergotti) 

Anexa 8.2.4 Abdicarea forțată a Regelui Mihai I la 30 decembrie 1947 

La 30 decembrie 1947, Regele Mihai I era forțat să semneze actul de abdicare care consfințea abolirea 

monarhiei și proclamarea Republicii Populare România. Astfel, era înlăturat ultimul simbol al democrației 

și, totodată, ultima piedică în calea acaparării complete a puterii de către Partidul Comunist Român. 

La sfârșitul anului 1947, România se afla în pragul instaurării depline a regimului comunist. Pluralismul 

politic dispăruse de jure prin scoaterea în afara legii a principalului oponent democratic, Partidul Național 

Țărănesc, și autodizolvarea sau subordonarea celorlalte partide. Mai mult de atât, după înscenarea de la 
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Tămădău, liderii țărăniști fuseseră arestați și, în toamna anului 1947, condamnați la ani grei de închisoare. 

Parlamentul format după alegerile fraudate din noiembrie 1946 era dominat într-o proporție covârșitoare 

de membri ai partidului comunist și ai sateliților acestuia. Instituțiile de forță (armata, poliția și serviciile 

secrete) trecuseră prin epurări masive, în urma cărora persoanele bănuite de atitudini anticomuniste 

fuseseră eliminate din rândul cadrelor active. Întreaga societate românească intrase pe drumul 

comunizării și sovietizării. 

Cu toate că eșecul grevei regale (august 1945-ianuarie 1946) dovedise faptul că liderii comuniști putea 

guverna și fără suveran, Regele Mihai I era văzut de majoritatea românilor drept ultimul simbol al 

democrației, dar și al opoziției la cursul politic dictat de la Moscova. Popularitatea sa de necontestat i-a 

determinat pe decidenții comuniști să nu încerce abolirea monarhiei printr-un referendum (așa cum s-a 

petrecut în Bulgaria în 1946), ci să caute o altă metodă de schimbare a formei de guvernământ. Iar prilejul 

a părut să se ivească în noiembrie 1947, când Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena au fost invitați să 

participe la Londra la căsătoria principesei Elisabeta a Marii Britanii (actuala Regină Elisabeta a II-a) cu 

prințul Filip. Membrii guvernului comunist i-au condus cu multă bunăvoință și solicitudine pe cei doi la 

aeroportul Băneasa, de unde au plecat spre Anglia, mizând pe faptul că suveranul nu se va mai întoarce 

în țară. Un eveniment notabil al săptămânilor petrecute în Regatul Unit este întâlnirea dintre Regele Mihai 

I și principesa Ana de Bourbon-Parma, pe care suveranul român a cerut-o în căsătorie. 

Planurile liderilor comuniști români au fost date peste cap de întoarcerea Regelui în țară, în decembrie 

1947. Primirea a fost una deosebit de rece, ajungându-se până la gesturi neprotocolare, precum cel al lui 

Lucrețiu Pătrășcanu care a refuzat să îl salute pe suveran. În după-amiaza zilei de 29 decembrie, pe când 

se afla la Castelul Peleș, Regele Mihai a fost informat că Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, 

îi cere o audiență la București, a doua zi. Cu toate că solicitarea nu respecta protocolul regal (în mod 

tradițional, suveranului i se solicita o întâlnire, urmând ca acesta să decidă dacă acceptă și să comunice 

data și ora stabilite, și nu să fie pus să accepte condițiile solicitantului), Regele a acceptat, bănuind că este 

vorba de discuțiile privitoare la viitoarea căsătorie cu principesa Ana. 

Pe 30 decembrie 1947, la Palatul Elisabeta (reședința folosită de suveran la acea dată, din cauză că Palatul 

Regal nu fusese refăcut după bombardamentele din august 1944) s-a prezentat Petru Groza, însoțit de 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, ceea ce constituia o altă încălcare a protocolului regal privind audiențele. În 

paralel, garda palatului a fost înlocuită de soldați din Divizia Tudor Vladimirescu, formată din foști 

prizonieri români trecuți de partea puterii sovietice, iar legăturile telefonice au fost întrerupte. La 

întrevederea din salonul palatului, Petru Groza i-a spus suveranului că venise momentul unui „divorț 

amiabil între țară și monarhie”, înmânându-i apoi o mapă ce conținea actul de abdicare pe care trebuia să 

îl semneze. Regele a refuzat acest act, motivând că o asemenea măsură poate fi decisă numai de popor, 

prin intermediul unui referendum, însă Groza a replicat că nu ar fi timp pentru astfel de detalii 

instituționale. Cerând un răgaz să se gândească, Regele s-a retras în anticamera salonului, unde a aflat că 

Palatul este izolat și, mai mult de atât, pe șoseaua Kiseleff tancurile Armatei Roșii făceau o demonstrație 

de forță. Revenit în salon, Regele a continuat să refuze semnarea actului. Pentru a-l intimida, Petru Groza 

i-a arătat că are asupra sa un revolver, afirmând că este pregătit să nu i se întâmple același lucru ca 

mareșalului Antonescu pe 23 august 1944. Într-un ultim efort de a-l determina pe Rege să semneze actul, 

Groza i-a spus că dacă nu va abdica, atunci aproximativ o mie de tineri arestați de către autorități vor fi 

uciși. În fața acestei amenințări, Regele Mihai I a fost nevoit să semneze actul de abdicare. În seara 

aceleiași zile a fost întrunită Adunarea Deputaților, fără a se respecta regulamentul de funcționare și chiar 
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numărul minim necesar de participanți. Prezidată de Mihail Sadoveanu, aceasta a proclamat abolirea 

monarhiei și proclamarea Republicii Populare România. 

Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena au petrecut ultimele zile în țară la Castelul Peleș, de unde, pe 3 

ianuarie 1948, au plecat cu trenul spre occident. Contrar propagandei comuniste care afirma că familia 

regală ar fi părăsit țara cu o mare parte a averii, suveranul a plecat cu numai câteva valize ce au fost 

minuțios inspectate de o comisie de inventariere trimisă de la București. Pentru a-l umili pe Rege, pe 

peronul gării din Sinaia, membrii gărzii de onoare au fost dispuși pe două rânduri, cu spatele către trenul 

în care urma să se îmbarce familia regală. Cu toate acestea, unul dintre ofițeri a avut curajul să întoarcă 

privirea, iar Regele a putut observa că acesta plângea, semn că loialitatea față de Coroană rămăsese una 

puternică, în ciuda măsurilor luate de noua putere. 

În urma actului de la 30 decembrie 1947, România intra în mod deplin sub semnul puterii comuniste. 

Forțat să trăiască în exil, Regele Mihai a denunțat încă din martie 1948 abdicarea sa forțată, iar în deceniile 

petrecute departe de țară a continuat să fie un simbol al libertății și al speranței că regimul comunist va 

dispărea și România va redeveni o țară liberă. 

 Articol redactat de Lucian Vasile 

 

Anexa 8.2.5 Fragment din Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României 

„Așa, în ziua de 29 decembrie, Negel a telefonat că Groza ne roagă să venim urgent la București, fiindcă 

are de discutat o chestiune de familie [...] Am ajuns la casa din Șoseaua Kiseleff. N-am așteptat mult și 

Groza s-a arătat însoțit de Gheorghiu-Dej [...] Am intrat în salon, ne-am așezat și fără să aștepte mult, 

Groza, pe buze cu un zâmbet jovial, a spus : <<Am venit să rediscutăm despre un divorț amiabil!>> [...] 

Apoi mi-a întins o hârtie. Am luat-o și am citit-o la repezeală. Când am înțeles despre ce era vorba am 

protesta, cu atât mai mult cu cât mi se cerea cordul pe loc [...] i-am spus lui Groza și însoțitorului său că 

nu pot răspunde pe loc, că într-o chestiune ca abdicarea trebuie întrebată țara, ea fiind singura în drept 

să hotărască dacă e cazul sau nu să fie modificată constituția. Mi s-a răspuns că nu e timp pentru asemenea 

subtilități, <<Țara a fost învățată să vă iubească>>, a mai spus Groza. <<De acum o s-o învățăm să ne 

iubească pe noi>>. [...] Am cerut să mi se dea documentul, ca să-l citesc în liniște și m-am retras în biroul 

meu. I-am chemat pe Negel și Ioanițiu, care se aflau în casă și așteptau în culoar să poată lua legătura cu 

mine. Alarmați, mi-au comunicat că firele telefoanelor au fost tăiate, că Garda palatului a fost arestată și 

înlocuită cu soldați din alte regimente și că suntem ținta unor trupe de artilerie grea gata în orice moment 

să tragă.” 
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 Anexa 8.3 Cadrane (mostre din răspunsurile elevilor) 

 

Imaginea 8.3 - Mostre din răspunsurile elevilor (Cadrane) 

Anexa 8.4 Feedback (mostre din răspunsurile elevilor) 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 8.4 - Mostre din răspunsurile elevilor (Feedback) 
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Anexa 8.5 Mostre de articole de presă realizate de elevi 

  

Imaginea 8.5 - Mostre din răspunsurile elevilor (Feedback) 
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Proiect de lecție 9: Un alt(fel de) colegiu! (clasa a 12-a) 
Autor: Corina Pop, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Istorie 
C1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate  
C3. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția dezvăluie o poveste/istorie mai puțin cunoscută elevilor clujeni (descoperirea unei alte realități 
istorice); oferă o altă perspectivă istorică elevilor pentru înțelegerea realităților istorice, folosind un text 
autentic diferit de textele studiate anterior; exersează gândirea critică și dezvoltă competențe de literație. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

• să compare și să evalueze, prin folosirea argumentelor, rolul elitelor intelectuale și a autorității 
centrale în dezvoltarea sistemului educațional din Transilvania; 

• să își dezvolte capacitatea de sinteză/comprehensiune a lecturii; 

• să construiască demersuri de tip analitic cu privire la contexte economice, sociale, politice, culturale 
specifice epocilor istorice la care face referire textul autentic; 

• să proiecteze un demers de cooperare pentru identificarea și realizarea unor scopuri comune. 
 

CONDIȚII PREALABILE 

• să cunoască informații referitoare la realitatea politică, etnică și socială a Transilvaniei din perioada 
Evului Mediu, respectiv a Epocii Moderne.  

• să lucreze în colaborare, având deprinderi de lucru în perechi/ echipă 
 

EVALUARE  

• în etapa de realizare a sensului,  prin metoda SINELG, inclusiv tabelul (posibilitatea de a monitoriza 
înțelegerea) și prin realizarea unei frize cronologice a istoriei Colegiului; 

• în etapa de reflecție, printr-un exercițiu de scriere reflexivă, abilitatea de cooperare și comunicare. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

• textul autentic, flipchart, markere  

• timp: 80 min (2 întâlniri a câte 40 de minute) 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Elevii sunt îndemnați, pe baza celor patru fotografii, să se gândească la realitatea politică, etnică și socială 
a Transilvaniei din perioada Evului Mediu, respectiv a Epocii Moderne.  
Profesorul îi va implica în mod activ pe elevi pentru a-și exprima cunoștințele folosind propriul limbaj. 
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Imaginea 9.1 - Fotografii utilizate în cadrul etapei de evocare 

Surse foto: 
1. http://www.e-communio.ro/stire2257-scoala-ardeleana-repere-dimensiuni-prioritati  
2. https://m.rfi.ro/politica-109979-pagina-de-istorie-anume-sarbatoresc-maghiari-martie  
3. https://richisinfo.ro/ro/istoria-sasilor-transilvania/  
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Secui#/media/Fi%C8%99ier:Secui_simbrias.jpg  
 

• Care este structura etnică a Transilvaniei? 

• De când există această structură etnică? 

• Care a fost statutul iniţial al acestor etnii? 

• Cum a evoluat statutul etniilor? Care au fost consecințele? 

• Ce cunoașteți despre aspectul educațional din Transilvania medievală și modernă?  

• Cine avea acces la educație?  
 
 

Realizarea sensului  

Elevii primesc textul din Anexa 9.1. 
Aplicarea metodei S.I.N.E.L.G. (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii):  
- menţine implicarea activă a gândirii elevilor în citirea unui text 
- monitorizează gradul de înţelegere a unui conţinut de idei 
Sarcini de lucru: 

I. 1. Citiți cu atenţie textul, marcând pe marginea acestuia semnele specifice, astfel: 

http://www.e-communio.ro/stire2257-scoala-ardeleana-repere-dimensiuni-prioritati
https://m.rfi.ro/politica-109979-pagina-de-istorie-anume-sarbatoresc-maghiari-martie
https://richisinfo.ro/ro/istoria-sasilor-transilvania/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secui#/media/Fi%C8%99ier:Secui_simbrias.jpg
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( √ ) – conţinutul de idei confirmă ceea ce știi deja; 
( + ) – informaţia citată este nouă pentru tine; 
( – ) – informaţia contrazice sau diferă de ceea ce știai; 
( ? ) – în dreptul ideilor pe care le găsești neclare sau în legătură cu care dorești lămuriri 
suplimentare. 

 
        2. Realizați structura tabelului S.I.N.E.L.G. Sintetizați, în tabel, (o scurtă idee) informația 
marcată prin semnele specifice. 

 

√ + – ? 

    

    

    

  
       3. Discutați, în perechi, conținutul ideilor din tabel. 
       4. Ce informație v-a impresionat (atras atenția) cel mai mult? 
       5. Care sunt informațiile care necesită lămuriri suplimentare? 

II. 1. Realizați, pe baza textului, o friză cronologică a istoriei Colegiului. 
 

Reflecție 

Exercițiu de scriere reflexivă (Gândiți, lucrați în perechi, comunicați)  
Sarcini de lucru: 

I. Răspundeți în scris, individual, următoarelor cerințe: 
1. Cum a evoluat dreptul la educație în Transilvania de-a lungul epocilor istorice? 
2. Care este rolul mentalităților și a realităților politice în această evoluție? 
3. Care este realitatea secolului XXI din punct de vedere al dreptului la educație? 

II. Lucrați în perechi, citindu-vă unul altuia răspunsurile. 
III. Discutați și formulați, în scris, un răspuns comun care să încorporeze ideile amândurora 
IV. Prezentați clasei răspunsurile elaborate. 

(Vezi și Anexa 9.2 pentru reflecție asupra procesului de învățare). 
 

EXTINDERE 

Sarcină de lucru: Realizați, prin analogie, o scurtă istorie (aproximativ o jumătate de pagină) cu informații 
referitoare la istoria Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Am realizat această lecție în ultima săptămână de școală la clasa a XII-a, drept lecție de final a studiilor 
liceale în cadrul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca.  
Am folosit cunoștințele istorice ale elevilor, competențele dezvoltate de aceștia de-a lungul anilor 
respectiv fotografiile și sursa (textul autentic) menționată despre Colegiul Național din Aiud. O etapă 
dificilă a fost găsirea și alegerea acelui text autentic care să răspundă lecției „despre literație” și 
momentului de final de an școlar. Ulterior, după identificarea textului, a urmat etapa gândirii etapelor 
lecției, a competențelor pe care doresc să le dezvolt elevilor mei.  
Am constatat în cadrul lecției (2 întâlniri consecutive) că timpul alocat pentru momentul evocării a fost 
mult mai îndelungat decât cel propus inițial de mine (10 minute) și probabil cu prea multe/amănunțite 
întrebări. Etapa realizării sensului s-a încadrat în timpul alocat, elevii reușind să parcurgă textul, să 
completeze tabelul SINELG, să realizeze discuțiile în perechi pe baza informațiilor din tabel respectiv să 
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completeze friza cronologică. În schimb, etapa reflecției a necesitat un timp suplimentar, discuțiile 
împărtășite în perechi fiind cele mai intense. De altfel, din feedback-ul primit de la elevi, acest moment al 
lecției li s-a părut cel mai greu dar în egală măsură cel mai frumos. Acest moment a fost practic, cel prin 
care, pornind de la textul autentic dat, ei au avut posibilitatea de a gândi critic, de-a evalua ceea ce au 
învățat, de a-și adresa întrebări, de-a colabora și de-a formula un răspuns de comun acceptat.  
Etapa extinderii a fost neașteptată pentru elevi și în același timp emoționantă, făcând referire de data 
aceasta, prin comparație, la Colegiul pe care îl vor absolvi în decurs de câteva zile. 
 

ANEXE 

Anexa 9.1 Colegiul Național Bethlen din Aiud 

Colegiul Național Gabriel Bethlen din Aiud (în maghiară Bethlen Gábor Kollégium) este una din cele mai 
prestigioase instituții de învățământ preuniversitar a minorității maghiare din România. 
Colegiul a fost înființat în anul 1622 de principele Gabriel Bethlen la Alba Iulia. În 1658 colegiul a fost 
distrus în urma invaziei turco-tătare, după care s-a refugiat la Cluj. În anul 1662 principele Mihai Apafi I i-
a mutat sediul la Aiud, unde funcționează în mod neîntrerupt până în prezent. Clădirea în care își 
desfășoară activitatea este monument istoric, cu codul de clasare AB-II-m-A-00171. 
În 1704 colegiul a fost devastat de oștile austriece. În 1711 Ferenc Pápai Páriz, rectorul colegiului, obține 
cu acordul regelui Angliei un sprijin material din partea credincioșilor din Anglia constând în 11.000 lire 
sterline pentru reclădirea școlii. Din aceste fonduri au fost construite clădirile care alcătuiesc în prezent 
Colegiul Bethlen Gábor. 
În anul 1796 profesorul Ferenc Benkő a înființat pe lângă colegiu Muzeul de Științele Naturii din Aiud.  
La începutul secolului al XIX-lea Sándor Kőrösi Csoma, fost elev și colaborator al școlii timp de 15 ani, a 
pornit de la Aiud în lunga sa călătorie în Asia. În timpul șederii sale în Tibet a întocmit primul dicționar 
tibetano-sanscrito-englez. 
De la înființare și până în 1859 Colegiul a fost considerat instituție de rang academic cu trei facultăți: 
filologie, drept, teologie. După mutarea facultăților la Cluj în 1869, respectiv 1895, Colegiul Bethlen Gábor 
a fost considerat gimnaziu superior, în cadrul căruia din 1858 a funcționat și școala normală. 
În 1948, în urma naționalizării, colegiul și-a pierdut domeniile și baza materială, iar caracterul confesional 
reformat i-a fost suspendat. 
În perioada comunistă i-a fost expropriată baza materială (celebra bibliotecă, laboratoarele etc.), iar 
în 1976 a fost transformat în liceu industrial, cu predare în limbile română și maghiară. 
În anul 1990 a redevenit liceu teoretic cu predare în limba maghiară, iar din 1993 poartă titulatura de 
"colegiu național". 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 9.2 - Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_Bethlen_din_Aiud 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1622
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Bethlen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1658
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1662
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Apafi_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aiud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:AB-II-m-A-00171
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferenc_P%C3%A1pai_P%C3%A1riz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1796
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Benk%C5%91
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_de_%C8%98tiin%C8%9Bele_Naturii_din_Aiud
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_K%C5%91r%C3%B6si_Csoma
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1976
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_Bethlen_din_Aiud
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Anexa 9.2 Instrument de autoevaluare 
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Proiect de lecție 10: Turismul (clasa a 8-a) 
Autor: Elisabeta Bara, Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Geografie 
C1. Prezentarea realității geografice utilizând mijloace şi limbaje specifice 
C2. Studierea spațiului geografic realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline școlare 
C3. Argumentarea importanței patrimoniului local şi național în context european şi mondial 
 

MOTIVAȚIA 

Această lecție este valoroasă deoarece prin materialul prezentat, elevii descoperă particularitățile 
geografice determinate de bogatul potențial turistic al României. Lecția solicită o citire atentă a textului, 
iar strategia de predare implică completarea ghidului de anticipare. Elevii pot să înțeleagă, pornind de la 
această lecție, de ce este necesară extinderea programelor de ecoturism în toate arealele naturale 
protejate din România. După terminarea lecției, elevii ar trebui să știe ce fenomene s-ar produce dacă nu 
ar exista areale protejate în România, și totodată, să înțeleagă importanța turismului pentru dezvoltarea 
economică a țării. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

• Să definească turismul și ecoturismul 

• Să identifice formele de turism practicate în România 

• Să precizeze obiective antropice și naturale 

• Să reflecteze la rolul pe care-l joacă pentru a promova turismul 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să poată citi și înțelege un text autentic și să știe să coopereze în cadrul clasei. 
 

EVALUARE  

• De proces: se vor observa activitățile elevilor în timpul citirii textului și în completarea ghidului de 
anticipare. 

• De produs: elevii trebuie să realizeze o prezentare coerentă a unui obiectiv turistic. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Coala flipchart, marker, tablă, cretă/marker 
Aritmograf 
Ghid de anticipare 
Articolul din revista National Geographic 
Timp: 40 minute 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Elevii primesc sarcina de a completa un aritmograf, ce cuprinde noțiuni învățate din lecțiile anterioare.   
 

Realizarea sensului  
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Fiecare elev primește un exemplar din ghidul de anticipare (vezi Anexa 10.1), pe care trebuie să 
încercuiască dacă enunțurile sunt false sau adevărate, iar pe timpul lecției vom verifica anticipările făcute. 
Fiecare elev citește cu atenție articolul, după care sunt solicitați să verifice valoarea corectă a afirmațiilor, 
elevii putând stabili această valoare, deoarece lecția Turismul face parte din subcapitolul Servicii - din 
capitolul Economia, despre care se discută de mai multe ore. 
Elevii vor da și vor asculta răspunsurile corecte ale fiecărei afirmații, pe care profesorul le confirmă sau 
infirmă, după caz. 
 

Reflecție 

Elevii discută relația dintre potențialul turistic și dotările turistice existente în România și totodată 
importanța turismului pentru dezvoltarea economică a țării.  
 

EXTINDERE 

Elevii promovează un obiectiv turistic dintr-un unghi personal. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Lecția de geografie s-a desfășurat la clasele a VIII-a, vizându-se ca arie de competență: luarea de decizii 
responsabile. În cadrul acesteia elevii arată curiozitate, identifică soluții atât  pentru probleme personale, 
cât și sociale, pot anticipa și evalua consecințele acțiunilor propria, și, totodată, pot reflecta la rolul pe 
care îl joacă pentru a promova binele personal, familial și al comunității. 
În timpul lecției, elevii au identificat în textul ales realitatea înconjurătoare și si-au exprimat dorința de a 
lucra la ore cu texte de acest fel. De asemenea, au fost entuziasmați în expunerea sinceră a propriei opinii, 
în descrierea temei – promovarea unei zone turistice, pornind de la experiențe personale. 
 

ANEXE 

 

Anexa 10.1. Ghid de anticipare 
 
Citiți afirmațiile de mai jos și stabiliți valoarea de adevărat sau fals a acestora: 
 
1. Turismul reprezintă atât o activitate economică, cât și o activitate recreativă. A / F 
2. Cea mai intens practicată formă de turism din România este turismul litoral. A / F 
3. Ecoturismul este o formă de manifestare a turismului durabil. A / F 
4. Țara noastră nu dispune de un potenţial turistic antropic. A / F 
5. În România, obiectivele naturale cele mai multe și cele mai vizitate sunt localizate în Carpați. A / F 
6. O zonă ecoturistică din România, acreditată la nivel european, este Zărnești – Piatra Craiului. A / F 
 
 
Anexa 10.2 PIATRA CRAIULUI, paharul pe jumătate gol... 
 
Sursa:  Cristian Lascu, National Geographic, octombrie, 2006 
 
Prietenul meu Coca și-a început ucenicia în alpinism în Piatra Craiului. După ce a studiat geologia la 
Heidelberg, în Germania, tot în Piatra Craiului și-a făcut lucrarea de licență, cu un studiu asupra 
stratigrafiei Avenului din Grind, pe atunci cel mai adânc din țară, un gigantic foraj natural prin rocile 
masivului. Și-a pus un ban deoparte, apoi a venit în țară și, gospodărește, și-a făcut o casă sub Piatra 
Craiului, lângă Zărnești. Tot aici și-a ales și mireasa. Acum este petrolist în Borneo, dar se întoarce o dată 
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pe an la muntele pe care l-a îndrăgit. „Piatra Craiului e pentru mine un loc fără seamăn. Pentru mine, acasă 
înseamnă un șir de capre negre coborând treptele Țimbalelor. Nu ți se pare ciudat că Dianthus callizonus 
garofița cu prea frumoase brâuri – crește numai aici, nicăieri în altă parte a lumii?“ 
Coca nu este singular în admirația lui. Piatra Craiului a fost mereu un loc al sufletiștilor. Muntele, lung de 
20 km, este o țâșnire semeață de calcar cu versanții extrem de abrupți. Creasta este uneori atât de 
ascuțită, încât se spune că poți să-ți tai talpa călcând pe ea. Dar abrupturile Pietrei sunt fragmentate de 
numeroase hornuri, numite aici padini. Ele complică foarte mult relieful, făcând din Piatra Craiului un fel 
de labirint vertical, multiplicând peisajul într-o alternanță de terase suspendate, brâne, pereți inaccesibili 
și turnuri de piatră. 
Mai întâi au fost caprele negre, care și-au găsit un traseu prin acest dedal. Pe urmele lor au venit sașii din 
SKV (Siebenburgischen Karpaten Verein, asociație turistică  sașilor), care pe la 1870 aveau aici trasee 
turistice și refugii tainice. Am înnoptat și eu într-un astfel de adăpost, pe când SKV-ul dispăruse de mult. 
Dar Cabana Ascunsă trăia încă. O căsuță rudimentară, dar foarte primitoare, unde am găsit lemne tăiate, 
apă de izvor (o marfă rară în aceste locuri calcaroase), puțin mălai, sare, câteva conserve. Am folosit din 
ele cât mi-a trebuit, am lăsat și eu o cutie de biscuiți, ofrandă adusă unui spirit al muntelui, poate de mult 
dispărut. De la Cabana Ascunsă pornește spre sud și spre nord, abia vizibil, Brâul de Mijloc, o cărare secretă 
ce conduce spre poieni tainice și cetăți de calcar ruinate, de o frumusețe uimitoare. Taina Brâului de Mijloc 
nu a fost divulgată, se transmitea prin generații, de la om la om. 

Tot sașii au pus cărămida de temelie a turismului în Piatra Craiului. “Știi cum s-a clădit Cabana 
Curmătura? Potecile erau atunci atât de grele, că nici măgărușii nu puteau căra materialele – spunea Gutt 
Walter, unul dintre sașii din garda veche. S-a adunat un munte de cărămizi în fața SKV-ului din Brașov. 
Apoi fiecare, cu mic cu mare, când pleca în excursie în Piatră, lua câte o cărămidă în rucsac. Într-o singură 
vară, tot mormanul de cărămizi s-a mutat în zidurile Curmăturii.” 

Din reduta calcaroasă coboară culmi domoale, împădurite, care mai jos fac loc pajiștilor. E un 
ansamblu armonios, bogat în floră și faună, de aceea în anul 1999, când s-a pus problema constituirii 
parcurilor naționale în România, Piatra Craiului a fost printre primele propuse. 

„Eram în Borneo când am aflat pe internet că se face parc în Piatră. M-am bucurat grozav, fiindcă 
știam că, mai ales după revoluție, se fac tot felul de abuzuri cu natura României. Dar acum sunt foarte 
dezamăgit. În fiecare an găsesc locurile pe care le iubesc într-o stare tot mai proastă” – spune Coca. 

Un alt prieten, Radu, sas din Brașov, este acum stomatolog în Germania. Toamna trecută a venit 
acasă, mi-a dat un telefon și am făcut împreună o excursie în Piatra Craiului, până la Cerdacul Stanciului. 
Pe drum am avut surprize neplăcute: mai sus de Cabana Plaiul Foii, în zona protejată, erau multe vetre de 
foc și deșeuri lăsate de turiști. Zona părea nesupravegheată, iar obișnuitele panouri de informare sau de 
avertizare lipseau. Mai sus am întâlnit peisajul specific unor proaspete defrișări. Muncitori forestieri tăiau 
fagi seculari și își tractau cu cai, chiar de la baza versanților abrupți, unde nu intrase niciodată până acum 
securea. Ne-au spus că taie pentru Primăria din Zărnești. Am dormit în refugiul Salvamont de la Spârlea și 
am pornit a doua zi, în singurătatea abruptului de vest, spre Marele Grohotiș. Altădată liniștea era 
străpunsă de câte un țipăt de șoim sau de goarna de alarmă a caprelor negre. Acum, pe tot drumul ne-a 
întovărășit toaca neîntreruptă a drujbelor. Am aflat că în acele părți este zona de exploatare a Regiei 
Pădurilor din Argeș, care a atacat de curând și versantul estic, în toate împrejurimile Grindului.  Cheliile 
defrișărilor nu impietează numai asupra peisajului. Pentru Piatra Craiului, pădurile sunt casa 
sălbăticiunilor, a întregii biodiversități. Aici se adăpostesc iarna caprele negre, cuibăresc păsările, aici era 
unul dintre domeniile ultimilor lupi și urși ai Europei. Fără locuitorii ei, Piatra Craiului riscă să devină o 
cetate părăsită, o pustietate minerală, într-o alta cretă de om. 
Tot rangerii ne lămuresc paradoxul. „În limita parcului sunt cuprinse proprietăți publice și private. Aflând 
despre posibilele restricții impuse de noul statut și profitând de legislația ambiguă și inoperantă, 
proprietarii se grăbesc să valorifice lemnul. Soluția ar fi compensațiile, dar pentru asta este nevoie de 
decizie, de bani„ – spune unul dintre ei. 
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Aceleași vicii au permis unora să ridice în interiorul ariei protejate construcții nearmonizate cu peisajul, 
care reprezintă variate surse de impact – estetic, acustic, ecologic. Peștera Colțul Chiliilor, cu icoanele și 
lumânările ei, arată ca un altar creștin în afara timpului. Grota, de numai 20 m, are faima că face minuni. 
Am aflat mai ales că de veacuri aici se țineau slujbe pentru a aduce ploile la secetă sau a le opri, în caz de 
inundații. Dar o mănăstire cu acareturile aferente a răsărit în preajma peșterii. Alt loc cu tradiție 
romantică, Peștera Dâmbovicioara, s-a pricopsit cu o clădire mare și inestetică lângă intrare. Ambele sunt 
în interiorul parcului, ambele au fost construite fără autorizație. Și nu sunt singurele.  
Față de toate astea, efectele turismului nereglementat par efemere. 
„Turiștii brașoveni sunt mai disciplinați, dar cei din Argeș vin deseori în grupuri mari, recalcitrante. La 
agresivitatea lor noi putem riposta doar cu ... zâmbetul. Amenzile pentru campări la voia întâmplării sau 
pentru focuri de tabără cât un rug sunt mai mult simbolice, căci rareori se aplică” – spune rangerul Cosmin 
Dan.  
Cei șapte rangeri sunt pasionați și convinși că fac o muncă de pionierat. Ei cred că, în ce privește Parcul 
Național Piatra Craiului, paharul va fi plin cândva, chiar dacă va fi pentru o altă generație.  
Când paharul este pe jumătate gol, este prematur să dai „noroc” cu el. 
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Proiect de lecție 11: Așezările rurale (clasa a 10-a) 
Autor: Cornel Costea, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Geografie 
- utilizarea terminologiei geografice specifice 
- sesizarea unor succesiuni în evoluția așezărilor 
- argumentarea unui demers explicativ 
- dezvoltarea interesului pentru cercetarea științifică a comunității 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția completează tabloul conceptual și logic al celor două tipuri de așezări (urbane și rurale), contribuind 
la înțelegerea profundă a interdependenței și interconexiunii celor două tipuri de spații habituale. Se leagă 
ea de ceea ce am predat deja și de ceea ce voi preda mai departe în mod organic, așezările rurale fiind 
matricea primordială în care comunitățile umane au început să viețuiască împreună, construindu-și un 
univers propriu de idei, credințe, obiceiuri, tradiții, răspândite, ulterior, odată cu creșterea mobilității 
teritoriale, în alte spații geografice, apropiate sau îndepărtate. Pe de altă parte, în capitolul următor 
(Geografie economică), vor fi aduse în discuție resursele și activitățile specifice mediului rural.  
Plecând de la textul autentic propus, elevii vor avea posibilitatea de a descifra mesajele transmise în 
interviu și, de asemenea, vor avea ocazia de a analiza ideile exprimate, de a identifica punctele tari și 
punctele slabe ale satului românesc, precum și oportunitățile de care poate beneficia satul românesc și 
amenințările la care este supus. De asemenea, vor conștientiza importanța realizării unei analize SWOT 
înainte de întocmirea oricărei strategii de dezvoltare a unei unități administrativ-teritoriale. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

Elevii 
- definesc așezările rurale; 
- identifică și definesc elementele componente ale unei așezări rurale; 
- compară așezările rurale din trecut cu cele din prezent (de pe teritoriul României); 
- analizează perspectivele de evoluție/declin în privința așezărilor rurale din țara noastră; 
- elaborează analiza SWOT a așezărilor rurale din România (Satul românesc, încotro?). 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie  
- să știe ce înseamnă o unitate administrativ-teritorială; 
- să poată deosebi, pe o hartă administrativă, așezările urbane de cele rurale (analizând legenda hărții); 
- să știe citi și interpreta date statistice referitoare la structurile demografice; 
- să poată realiza comparații între date statistice care vizează așezările urbane și rurale. 
 

EVALUARE  

Se va realiza în scris – prin completarea, pe parcursul lecției, a rubricii: Am învățat (se vor urmări: utilizarea 
terminologiei geografice, înțelegerea unor succesiuni în evoluția așezărilor rurale) și prin completarea 
matricei analizei SWOT (prin: argumentarea unui demers explicativ și creșterea interesului pentru 
cercetarea științifică a comunităților rurale). 
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RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse de timp: 160 de minute (patru lecții), organizate astfel: 
 - o lecție (40 de minute) – cadrul teoretic de definire, analiză și clasificare a așezărilor rurale; 
 - două lecții (80 de minute) – vizionarea emisiunilor: Izolați în România și Satul meu: comuna 
Ciugud, jud. Alba  (în timpul celor două lecții, cu ajutorul videoproiectorului) și lecturarea frontală a 
textului autentic: Apusul satului românesc... nu a venit încă (având drept scop, pe de o parte, implicarea 
nemijlocită a tuturor elevilor și la crearea unei ambianțe sonore specifice emisiunilor de tip interviu, iar 
pe de altă de dezvoltare a competențelor de comprehensiune a textului audiat, putând, prin aceasta, să 
ne oprim și să explicăm orice termen care ar ridica dificultăți de înțelegere); 
 - o lecție (40 de minute) – realizarea analizei SWOT – Satul românesc, încotro?  și lansarea 
programului: Adoptă un sat. 
Resurse digitale (două emisiuni de televiziune): Izolați în România 
(https://www.youtube.com/watch?v=DnMNTQCT270&ab_channel=TVRTVRVerificat) și  
Satul meu: comuna Ciugud, jud. Alba 
(https://www.youtube.com/watch?v=Rkie4je3W8U&ab_channel=TVRClujTVRCluj); 
Resurse materiale: calculator, videoproiector și interviul Apusul satului românesc... nu a venit încă (pe 
suport de hârtie, fiecare elev primind un exemplar din materialul respectiv). 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

În primul rând, voi apela la memoria afectivă a elevilor, întrebându-i dacă au conexiuni cu lumea satului 
românesc (dar nu numai), iar dacă da, îi voi provoca să ne împărtășească din trăirile lor, insistând și asupra 
localizării geografice a satelor evocate (auto-conștientizare, abilități de relaționare).  
Întrebările adresate elevilor sunt următoarele: 
1. Ești născut la sat? Dacă da, cum se numește satul și în ce județ se află? 
2. Locuiești, în prezent, la sat? Dacă da, cum se numește și în ce județ se află? 
3. Părinții s-au născut la sat? Dacă da, cum se numește și în ce județ se află? 
4. Ți-ai petrecut, vreodată, vacanțele la țară? Dacă da, în ce localitate? 
5. Povestește-ne o întâmplare hazlie dintr-o vacanță petrecută la țară. 
6. Dacă ar fi să sintetizezi, în trei cuvinte, povestea satului tău de suflet, care ar fi acestea? 
În al doilea rând, îi voi invita să realizeze, în caiet sau pe o coală albă, un tabel cu trei coloane: ȘTIU, VREAU 
SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT. Îi voi invita pe elevi să scrie pe coloana a doua a tabelului ce vor să știe despre 
spațiul rural, în general, și de ce vor să afle mai multe despre el. 
 

Realizarea sensului  

Voi ghida elevii, pas cu pas, spre înțelegerea faptului că satul este un organism viu, care se naște, trăiește 
(atâta timp cât energiile creatoare ale comunității și ale statului sunt puse în slujba evoluției sale) și dispare 
(atunci când, componenta vie a acestuia – populația – a atins pragul critic, dincolo de care, doar o 
intervenție din exterior – repopulare îl mai poate salva/revigora). 
Apelând la informațiile deja asimilate, referitoare la geneza așezărilor rurale, le voi cere elevilor să 
completeze a doua coloană a tabelului (VREAU SĂ ȘTIU), ținând cont de următoarele aspecte: 
- cauzele care contribuie la regresul demografic și economic al așezărilor rurale, precum și posibile soluții 
pentru redresarea social-economică a comunităților rurale (suport: filmul Izolați în România); 
- cauzele care stau la baza creșterii demografice și economice a așezărilor rurale (suport: emisiunea Satul 
meu: comuna Ciugud, jud. Alba). 
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Abilitățile care urmează a fi dezvoltate în cadrul acestei lecții vizează capacitatea elevilor de a sintetiza și 
de a prelucra informații statistice relevante în vederea realizării unei analize de tip SWOT despre satul 
românesc. 
Elevii își vor monitoriza înțelegerea noilor conținuturi printr-un dialog permanent cu cel care facilitează 
învățarea, prin revenirea asupra noțiunilor/conceptelor neînțelese îndeajuns, iar în privința noilor abilități, 
elevii își vor da seama că au reușit să progreseze în dezvoltarea lor, atunci când vor fi încheiat, cu succes, 
analiza SWOT care vizează spațiul rural românesc și vor completa cea de-a treia coloană a tabelului (AM 
ÎNVĂȚAT). 
 

Reflecție 

Dacă vor conștientiza faptul că lecția despre așezările rurale nu înseamnă doar memorarea unor definiții, 
caracteristici și clasificări, ci, în esență, capacitatea de a urmări, în plan spațio-temporal, evoluția/involuția 
unei astfel de așezări, apelând la gestionarea științifică a datelor statistice relevante, atunci elevii vor 
înțelege că pot fi chiar ei, în viitor, actanții direcți (având funcții de conducere) sau indirecți (ca simpli 
cetățeni) ai unei asemenea realități geografice (luarea de decizii responsabile).  
Fiecare cetățean, indiferent de rolul și de locul ocupat în ierarhia socială a unei comunități, trebuie să 
privească, cu un ochi critic, teritoriul în care își desfășoară activitatea, implicându-se în vederea creșterii 
rezilienței sistemului respectiv, observând aspectele pozitive și negative circumscrise acelui spațiu, și, mai 
mult decât atât, oferind autorităților locale, cât mai des posibil, soluții adecvate și coerente la multiplele 
probleme sesizate. Voi insista asupra responsabilizării elevilor, încă de la această vârstă, în privința 
identificării neajunsurilor dintr-o anumită localitate (rurală sau urbană) și asupra necesității găsirii de 
soluții viabile (multe dintre ele fiind, deja, aplicate cu succes la nivelul altor comunități naționale și/sau 
europene).  
Este de dorit ca elevii să ajungă la următoarele concluzii: în primul rând, că spațiul rural este sau ar trebui 
să fie păstrătorul zestrei materiale și imateriale a unui popor, adunată de-a lungul generațiilor, că satul 
românesc, spre deosebire de Occident, are, încă, șansa extraordinară de a supraviețui într-o lume 
globalizată, constituind un pol de atracție (prin specificul său) pentru cei care tânjesc după adevărate oaze 
de liniște și de puritate, cu condiția ca factorii de decizie și locuitorii lor să conlucreze în vederea atingerii 
scopurilor respective. 
Este de dorit ca elevii să transfere cunoștințele și abilitățile noi în realizarea unor analize care urmăresc 
gestionarea și prelucrarea datelor statistice din alte ramuri ale geografiei umane (Geografia agriculturii, 
Geografia industriei, Geografia transporturilor etc.). 
 

EXTINDERE 

Ținând cont de faptul că am apelat la un text despre satul românesc și la analiza unor așezări rurale din 
orizontul local, le voi recomanda să-și extindă câmpul de cercetare asupra întregului teritoriu național 
(emisiunile izolați în România – ca exemple de involuție a satelor românești, pe de o parte, respectiv 
reportaje despre satul Ciugud din județul Alba/Viscri din județul Brașov, pe de altă parte, ca exemple de 
sate, care au reușit să evolueze într-o asemenea manieră încât, astăzi, sunt un exemplu de bună practică, 
inclusiv pentru administrațiile așezărilor urbane din țara noastră, și nu numai). 
Elevii ar trebui să poată privi cu alți ochi orice așezare rurală pe care o vizitează sau prin care trec, punând 
în balanță aspectele pozitive și cele negative, identificând oportunitățile și amenințările specifice, 
nerămânând, astfel, indiferenți, cel puțin sub aspect intelectual și afectiv, la soarta acestui spațiu în care, 
parafrazându-l pe Lucian Blaga, s-a născut veșnicia. De asemenea, având deja la îndemână matricea 
analizei SWOT, o pot utiliza cu succes și în privința altor conținuturi (regăsite în cuprinsul altor discipline 
studiate la școală). 
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Cel puțin la geografie, datele statistice abundente, oferite de diferite instituții de profil, agenții, site-uri, 
sunt extrem de valoroase în realizarea unor diagnoze și prognoze specifice, cu condiția, însă, de a ști cum 
să le analizezi și interpretezi. 
De asemenea, pe baza observațiile din teren, adunate de-a lungul vacanței de vară din anul școlar 2020-
2021, vom continua să ne implicăm, în anul școlar următor, în problematica spațiului rural românesc, prin 
identificarea cel puțin a unei așezări rurale aflate în pragul disoluției, inițiind un program de salvare: 
Adoptă un sat. Intenționăm ca, împreună cu partenerul universitar al Colegiului Național „Gheorghe 
Șincai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – să 
tragem un semnal de alarmă și să mobilizăm, astfel, energii (din planul administrației locale, județene și 
naționale), prin intermediul cărora să putem contribui la redresarea demografică și economică a 
comunităților rurale aflate în pragul extincției.  
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Fiecare lecție e o provocare, așa cum fiecare întâlnire, față în față, cu elevii, este un prilej de îmbogățire 
reciprocă. Niciodată, pășind într-o sală de clasă, nu am făcut-o plecând de la premisa că dascălul le știe pe 
toate, iar elevii au doar rolul de a primi informații și de a le reda, ulterior, în scris sau oral, fără a interveni, 
sub nicio formă asupra lor.  
Participarea la acest program mi-a întărit convingerile, cristalizate de-a lungul a două decenii de acumulări 
succesive la catedră, că școala trebuie să fie acel spațiu în care există un schimb efervescent de idei și de 
trăiri, între cei doi actanți ai procesului instructiv-educativ, beneficiile fiind resimțite, în egală măsură, de 
ambele părți. Întotdeauna, mi-am dorit să port un dialog deschis, sincer și constructiv cu elevii mei, pe 
diferite teme geografice, lecția de față, permițându-mi, cu atât mai mult (prin plierea ei pe realitățile 
spațiului rural autohton) să apelez, nu numai la memoria afectivă a elevilor (și a mea), ci și să declanșez, 
în mințile și în sufletele lor, reacții sinonime cu ieșirea din pasivitate și nașterea dorinței de a se implica 
(chiar și numai în plan emoțional, deocamdată – cu reacții de acest fel: Cum e posibil așa ceva? Deci, 
vedeți, că se poate! Nu pot să cred că unii oameni trăiesc atât de greu! Parcă am fi la oraș! Să știți că am 
plâns, gândindu-mă la oamenii singuri din munți etc.) pentru salvarea comunităților rurale românești 
ajunse în pragul extincției, dar și pentru promovarea (din  vorbă în vorbă, deocamdată) a exemplelor de 
bună practică (viguroase, dar insulare – Ciugud, Viscri, Rimetea/ Râmetea etc.).  
Dincolo de aspectele metodice implicate, de diversitatea surselor folosite, de resursele extinse de timp, 
lecțiile respective și-au pus, puternic, amprenta asupra celor implicați, reușind să scoată la lumină tot ceea 
ce au gândit, la un moment sau altul, despre satul românesc, dar, care, până acum, nu și-a găsit cadrul 
adecvat de exprimare. Elevii, prin sensibilitate și inteligență, au contribuit la reușita acestui demers, 
putând, în final, să susțin, cu mâna pe inimă, că lecția și-a atins obiectivele. 
Sunt nerăbdător să aflu, în toamnă, dacă elevii au continuat, și în vacanță, să reflecteze asupra celor 
discutate, căutând (și sper, găsind), în peregrinărilor lor prin țară, comunități rurale care au nevoie de 
ajutor, salvându-le (sau măcar încercând) de la intrarea definitivă sub zodia întunecată a disoluției. Adoptă 
un sat nu se vrea a fi un slogan, ci o stare de spirit, un crez menit  să ne apropie mai mult, nu numai unii 
de alții, ci și de realitățile satului românesc, ca obârșie a neamului și păstrător al unui tezaur material și 
imaterial unic. 
Iar în final, în loc de concluzie, câteva gânduri poetice: 
 
Ce este școala? 
 
Ce este școala, dacă nu o lume 
În care se-ntâlnesc și buni, și răi, 
Să calculeze diferențe, sume, 
Să-nvețe despre sfinți, despre călăi? 
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Ce este școala, dacă nu o oază 
În care poți să crești cum ai visat, 
’mpreună cu aceia ce cutează 
Să soarbă din izvorul înstelat? 
 
Ce este școala, dacă nu o luptă 
În care îți ești singurul dușman, 
Când nu mai vrei, cu harta-aceea ruptă 
S-ajungi, cu-nțelepciune, la liman? 
 
Ce este școala, dacă nu ideea 
De-a fi,-mpreună, oameni diferiți, 
Dar care au, în inimă, scânteia 
De a iubi și de a fi iubiți? 
 
Ce este școala, dacă nu poemul 
În care fiecare e un vers, 
Ca razele-adunate strâns în ghemul 
Luminii răsfirate-n Univers? 
 
 

ANEXE 

 

Anexa 11.1 Apusul satului românesc... nu a venit încă 

 
România se poate lăuda cu recorduri rurale. Paradoxal însă, populația de la sate este în declin și în curs de 
îmbătrânire. 
România are cea mai ridicată pondere a populației rurale (45%), raportată la întreaga populaţie, între 
statele europene - mai mult decât Bulgaria, Ungaria sau Polonia, ba chiar și decât Albania. Și totuși, 
imaginile satelor locuite doar de bătrânii care păzesc falnicele case ale fiilor și nepoților plecați să 
muncească în străinătate lasă un gust amar. 
Asistăm oare la sfârșitul satului românesc? Lucian Blaga era convins că „veșnicia s-a născut la sat". Cine se 
naște astăzi în satele românești? Aproximativ 40% din copiii din mediul rural se nasc în afara căsătoriei, 
aflăm din datele Institutului Național de Statistică din România. Ceea ce este destul de greu de înțeles, 
dacă privim în continuare zona rurală ca pe una conservatoare. 
Doamna Dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, 
este optimistă în interviul pe care ni l-a acordat înaintea participării la conferința Satul Românesc la Apus, 
organizată vineri, 22 noiembrie, la Düsseldorf. 
DW: Se află cu adevărat satul românesc la apus? 
Paula Popoiu: Poate credeți că aceasta este o întrebare a ultimilor ani și că preocuparea de a salva ceea 
ce numim „satul românesc”, este de dată recentă. Aș menționa că aceasta este o întrebare a începutului 
de secolul XX. În perioada interbelică, s-a creat o adevărată mișcare socială de salvare a satului românesc, 
este adevărat direcționată către ridicarea nivelului de trai și conștiință a țăranului român, de ridicare a 
satului „prin el însuși”. H.H. Stahl, membru marcant al școlii sociologice de la București, spunea 
că  „problema ridicării culturale este la noi o problemă de viaţă şi de moarte pentru statul întreg". Se 
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credea astfel în anul 1936. Și iată-ne pe noi, oamenii secolului  al XXI-lea, ai erei informațiilor de mare 
viteză, care evident ating și dezvoltarea arealului rural, că începem să ne întrebăm cam același lucru, dar 
cu alte cuvinte și cu o problematică, să zicem, reorientată și reinterpretată, dar nu foarte departe de 
frământările privind satul românesc la începutul secolului al XX-lea. 
Eu cunosc satul românesc din perspectiva unui cercetător etnolog care merge în sat an de an. Am văzut 
schimbări drastice în sate care cu câțiva ani în urmă păreau conservatoare și unde viața părea că se scurge 
după alt calendar decât al orașului tumultos. Am văzut sate care au trecut cu rapiditate de la locuirea în 
case modeste și adaptate mediului și nevoilor unei familii, la case care se dezvoltă pe câteva etaje și 
devansează cu mult nevoile familiale, cu multe camere care rămân foarte adesea doar de paradă. Dar am 
asistat adesea la grija cu care familii ridicate din punctul de vedere al educației, au conservat casa veche 
și au păstrat amintirile familiei chiar dacă nivelul de trai crescând i-a obligat să construiască locuințe după 
modele mai prestigioase, care să corespundă noilor cerințe. Mai sunt însă și sate care, aflate în zone mai 
izolate, păstrează încă aerul patriarhal, locuința armonioasă și încadrată în peisaj. Desigur acestea sunt 
din ce în ce mai puține. 
Și atunci aș răspunde că satul românesc nu se află la apus (apusul presupune dispariție totală şi întuneric), 
ci se află mai degrabă într-un proces de schimbare. O schimbare care nu totdeauna este pe placul nostru, 
al etnologilor, dar se va petrece indiferent dacă vrem sau nu. Acesta este mersul normal al lumii. Cum se 
schimbă satul românesc depinde însă de noi și de modul în care specialiștii și legislatorii își vor da mâna 
pentru a dezvolta, pe de o parte, conștiința locuitorului de la sat în respectul tradiției și, pe de altă parte, 
de a menține legătura cu mediul și valorile consacrate în ani pentru construirea casei sau dezvoltarea vieții 
rurale după modele vechi, dar care obligatoriu trebuie să includă noul. Satul nu poate încremeni în timp. 
Și de altfel satul nu a fost niciodată un loc idilic, cu mândre în costume de sărbătoare care merg la coasă 
cântând. Satul este un organism viu, în evoluție permanentă, mai rapidă sau mai lentă. Plecând de la 
această înțelegere realistă a satului trebuie să-i acceptam și schimbarea. Dar niciodată nu cred că va fi 
nevoie să-i acceptăm dispariția, dacă asta depinde și de noi. Și nu putem să acceptăm acest lucru, pentru 
că am accepta să nu mai avem repere identitare și să nu mai știm de unde venim. 
Îmbătrânirea populației și emigrația și-au pus evident amprenta pe satul românesc din secolul XXI. Mai 
există șanse pentru refacerea spațiului idilic, mioritic, așa cum era el prezentat în literatură sau în 
amintirile bătrânilor? 
Satul nu este și nu a fost niciodată un spațiu idilic și în niciun caz mioritic. Satul este un loc în care pătrund 
tot mai mult informații, în care au pătruns invențiile secolului XX - lumina electrică, apa curentă, 
canalizarea, în sat pătrund internetul și mijloacele de comunicare ale secolului XXI. Din păcate, uneori 
dispar valorile morale ale păstrării unui patrimoniu construit și de tradiții, ceea ce nu înseamnă însă că 
dispare spiritualitatea satului. Biserica, de exemplu, a rămas în continuare un reper spiritual spre care se 
întorc mulți români de la sat, și nu numai. Sunt sate aproape depopulate, sunt sate din care tinerii au 
plecat. Aceasta este realitatea de cel puţin 60 de ani. Nu s-a întâmplat peste noapte. Din păcate, sunt prea 
puține măsuri de revigorare a satului și de cointeresare a tinerilor în dezvoltarea sa. Desigur, satul 
românesc nu va fi niciodată satul din balade, dar este important să știm că el va rămâne un reper de 
identitate. Cu toate transformările profunde care s-au petrecut și se petrec în satul românesc, el va 
reprezenta un spațiu de referință pentru însăși cultura românească. Satul va fi întotdeauna locul genezei 
noastre. Trebuie să acceptăm că fiecare generație își vede viața altfel structurată și adaugă noi valori la 
cele vechi. Important este să facem ceea ce trebuie pentru a ne menține baza solidă pe care s-a ridicat 
vechiul sat aflat acum în transformare. Spațiul idilic și mioritic a aparținut totdeauna livrescului. Satul real 
este o lume în care se trăiește, se moare, se nasc copii, sunt oameni care se ceartă și se împacă, au loc 
procese și chiar crime. Satul românesc este o lume reală. Și dacă el se află acum în criză este pentru că 
omenirea însăși se află în criză. Satul românesc păstrează încă multe tradiții vii, multe repere din 
spiritualitatea trecutului. Este încă o sursă a identității noastre, păstrător al trecutului, dar adaptat unui 
prezent din ce în ce mai agresiv și mai dornic de schimbări. 
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Dacă dispar satele, dispar tradițiile... Mai pot fi salvate tradițiile dincolo de vatra satului? 
Cum am plecat de la premisa că satele nu dispar, atunci răspunsul este că nici tradițiile nu dispar în 
totalitate. Se adaugă multe lucruri noi, se adaugă multe cerințe, „de modă". Dar sunt multe stereotipuri 
culturale, care rămân oarecum constante. Încă mai avem colinde și colindători, bunicile încă mai spun 
povești vechi nepoților, bătrânele încă mai țes sau mai cos costume pentru sărbători. 
Și trebuie să vedeți Maramureșul sau Bucovina în vremea Crăciunului sau Paștelui și atunci îmi veți da 
dreptate. Mai este cale, nu foarte lungă, poate vorbind la scara istoriei, până la dispariția acestor tradiții. 
Am văzut după 1989, tradiții care au renăscut, nemaifiind constrânse de interdicțiile comuniste. Colindele 
religioase, de exemplu. 
Dincolo de vatra satului? De ce nu. Muzeele etnologice, cum este şi Muzeul Satului, au o activitate intensă 
de cercetare și conservare a tradițiilor. Dar nu numai ca pe niște „tradiții la cutie”, ci ca pe niște tradiții, 
care trebuie menținute vii, în sat. Pentru că ele definesc o parte însemnată a modului de viață a satului. 
Și, de ce nu, ele definesc o parte importantă a ceea ce numim spiritualitate românească, acel „izvor de 
apă vie”, de care vorbea Mihai Eminescu. 
În concluzie, vreau să vă spun că satul românesc este cheia înțelegerii noastre ca români în marele cor al 
națiunilor europene, este locul în care trecutul se întâlnește cu prezentul pentru a pregăti viitorul. Satul 
vorbește despre istoria profundă a țării. El nu vorbește prin evenimente glorioase, nu reține date istorice 
de anvergură, eroii satelor sunt anonimi, cel mai adesea; satul vorbește însă prin viața de zi cu zi a 
locuitorului, condiționat încă de fertilitatea pământului, de ploi și soare, de recoltele culese la finele 
anotimpurilor, care se scurg cu ritmicitate după ceasul cosmic al universului, nu după cel grăbit al omului 
modern. 
Sursa: https://www.dw.com/ro/apusul-satului-rom%C3%A2nescnu-a-venit-%C3%AEnc%C4%83/a-
51324562  
 

 

  

https://www.dw.com/ro/apusul-satului-rom%C3%A2nescnu-a-venit-%C3%AEnc%C4%83/a-51324562
https://www.dw.com/ro/apusul-satului-rom%C3%A2nescnu-a-venit-%C3%AEnc%C4%83/a-51324562
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Proiect de lecție 12: Procese psihice reglatorii: afectivitatea (clasa a 10-

a) 
Autor: Constanța Stăncescu, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Psihologie 
2.1. Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete  
2.2 Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare şi prin utilizarea unor instrumente 
adecvate de măsurare  
3.1 Relaționarea eficienta/ cooperarea cu ceilalți în colectarea, interpretarea şi evaluarea informațiilor 
referitoare la procese şi manifestări psihice  
4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situații concrete de viață 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția promovează următoarele valori şi atitudini:  

• Afirmarea liberă a personalității  

• Relaționarea pozitivă cu ceilalți  

• Încrederea în sine şi în ceilalți  

• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potențial  

• Echilibrul personal. 
De asemenea, încurajează apropierea de textul scris, curiozitatea descoperirii sensului și a semnificațiilor 
unui mesaj scris. 
Elevii au studiat procesele psihice cognitiv senzoriale și cele cognitiv superioare. Studiem acum procesele 
psihice reglatorii. Elevii au posibilitatea de a integra cunoștințele învățate anterior cu cele noi și de a 
înțelege modul în care acestea completează sistemul psihic uman 
Ocazii de exersare a gândirii critice și de dezvoltare a competențelor de citit-scris oferite de această lecție: 

• Studiu de caz, analiză, sinteză a informației 

• Lecturarea individuală și în perechi a unui text la prima vedere 

• Problematizarea și căutarea de răspunsuri la întrebări complexe 

• Aplicarea cunoștințelor anterior învățate la situații noi, concrete 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

Informații, idei noi explorate: 

• Ce sunt procesele psihice afective?  

• Cum se clasifică procesele afective? 

• Prin ce se caracterizează procesele afective?  

• Cum influențează procesele afective organizarea/dezorganizarea conduitei?  
Elevii vor aplica aceste informații la analizarea propriului comportament din perspectiva experienței de 
viață de până acum, a evenimentelor care au avut loc în viața personală și care i-au marcat într-un anumit 
fel. Ei învață să denumească și să definească emoții, sentimente, alte tipuri de trăiri afective și să le poată 
explica. 
Comportamente observabile care se vor urmări pentru a decide dacă și în ce măsură elevii stăpânesc 
cunoștințele și/sau abilitățile vizate: 

• Elevii denumesc și să definesc corect emoții, sentimente, alte tipuri de trăiri afective și le explică 
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• Elevii argumentează efectele produse de anumite trăiri afective asupra comportamentului personal 
sau al altor persoane. 

 

CONDIȚII PREALABILE 

Pentru a atinge obiectivele de învățare, înainte de lecție, elevii ar trebui să știe și să poată face 
următoarele: 

• să descrie modul de organizare al sistemului psihic uman 

• să utilizeze limbajul de specialitate și să opereze corect în interiorul acestuia: proces psihic, cognitiv, 
senzorial, primar, complex, reglator, forme, procese, componente etc.) 

• să lucreze în colaborare 
 

EVALUARE  

Pe parcursul lecției, voi observa modul în care elevii își asumă și înțeleg sarcinile de lucru și cum răspund 
acestora. La finalul lecției voi colecta feedback de la elevi și voi analiza produsul activității lor: eseul (tema 
pentru acasă). Voi folosi o grilă de observație. (Vezi Anexa 12.3) 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Text autentic (vezi Anexa 12.1) 
Timp: 2 ore 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Folosesc ciorchinele și ciorchinele revizuit, în care voi colecta răspunsurile elevilor la întrebarea: Ce emoții 
și sentimente cunoașteți? Și la întrebarea: Cum folosesc oamenii emoțiile și sentimentele trecute care i-au 
marcat? 
Elevii vor primi sarcina să întocmească în perechi, o listă cu întrebările pe care le au în legătură cu trăirile 
afective ale omului. 
 

Realizarea sensului  

Explorarea noilor conținuturi:  
Elevii primesc spre lecturare individuală textul pregătit în acest sens (8-10 minute). Cer elevilor să realizeze 
un jurnal dublu (vezi Anexa 12.2) în care să treacă în prima coloană pasaje dint textul citit care le-au reținut 
atenția  iar în coloana din dreapta scriu tot ceea ce le trece prin minte în legătură cu ceea ce au notat, 
emoții, sentimente alte stări sufletești, gânduri, experiențele din viața personală în care au trăit astfel de 
stări sufletești. Elevii sunt invitați să prezinte câteva dintre ideile notate.  
Prezint elevilor un material PPT cu noua informație despre afectivitate ca proces psihic reglator. Discutăm 
pe baza materialului prezentat: În ce măsură răspunde întrebărilor formulate? Ce întrebări au rămas fără 
răspuns? 
Elevii vor răspunde la trei întrebări la finalul lecției: Ce mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la ora aceasta? Cum m-
a făcut să mă simt lecturarea textului? Ce am învățat despre mine? 
 

Reflecție 

Elevii primesc ca sarcină realizarea propriei scrisori către ei cei din viitor „Scrisoare către mine cel din 
viitor” sau „Scrisoare către copilul din mine”, un dialog cu ei înșiși despre experiențele de viață ca resursă 
pentru dezvoltarea viitoare. 
Formularea sarcinii:  
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1. Gândiți-vă la o experiență negativă sau la un moment greu din viața voastră pe care nu-l puteți uita și 
care v-a marcat existența.  
2. Scrieți o scrisoare către voi cei din viitor, în care să reflectați supra modului în care experiența negativă 
a fost valorificată în dezvoltarea voastră ulterioară. 
 

EXTINDERE 

Voi invita un psiholog, la una din orele următoare care să răspundă întrebărilor elevilor în legătură cu tema 
abordată și voi indica bibliografie suplimentare, filmulețul de pe youtube în care psihoterapeutul Gaspar 
Gyorgy citește textul scrisorii utilizată la lecție. 
Elevii vor conștientiza faptul că înțelegerea și definirea propriilor emoții și trăiri afective, precum și a 
comportamentelor care decurg din acestea, contribuie esențial la îmbunătățirea propriului stil de viață și 
la creșterea calității relațiilor interumane. Elevii vor învăța că fiecare subiect este unic în felul lui și că la 
aceiași factori din mediul extern fiecare dintre noi răspunde diferit, se raportează diferit, diversitatea fiind 
o sursă de învățare. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Prin aplicarea tehnicilor de literație la disciplina psihologie, am vizat dezvoltarea la elevi a următoarelor 
arii de competență: auto-conștientizarea, auto-gestionarea, conștientizarea socială. Consider că acestea 
reprezintă premise necesare unei bune comunicări sociale, ale dezvoltării abilităților de relaționare și ale 
luării responsabile a deciziilor, toate acestea constituind garanția formării unei personalități complexe, 
bine ancorate în realitate. 
La textul ales pentru predarea lecției despre afectivitate, elevii s-au raportat diferit: unii au empatizat cu 
autorul și au găsit similitudini cu trăiri personale în timp ce alții au avut o atitudine critică la adresa textului 
susținând că trecutul este trecut și că nu mai are importanță pentru parcursul viitor al subiectului. Este o 
atitudine firească deoarece aceasta depinde de temperamentul fiecărui elev în parte, de  modul specific 
în care fiecare vede relația dintre trecut, prezent și viitor.  
Elevii au afirmat că s-au simțit bine la oră reflectând asupra propriilor emoții și sentimente, au remarcat 
faptul că orele la care se întâmplă acest lucru sunt foarte rare și că ar fi util pentru ei dacă o astfel de 
abordare ar fi preluată și la celelalte discipline. Au sesizat faptul că empatizarea cu situații dureroase, 
negative prin care trec ceilalți se realizează mult mai ușor, aproape de la sine, în timp ce empatizarea cu 
stări pozitive, cum ar fi bucuria, fericirea altei persoane se realizează mai greu. Au încercat să explice 
spunând că, probabil explicația rezidă în faptul că motivele de nefericire ale oamenilor sunt mult mai 
restrânse ca sferă, în timp ce motivele de bucurie sunt foarte variate, multiple și țin de dorințele, 
preferințele, scopurile și idealurile personale ale fiecărui subiect în parte. 
Autoconștientizarea, înțelegerea propriilor emoții, gânduri și valori, recunoașterea punctelor personale 
vulnerabile și a celor tari conferă treptat creșterea încrederii în sine și definirea scopurilor proprii. În urma 
discuțiilor avute la lecție a rezultat faptul că elevii recunosc importanța conștientizării sentimentelor și 
emoțiilor celor din jur, a capacității de a simți compasiune pentru cei de lângă noi. Sinceritatea și 
integritatea, ascultarea activă, asigură condiții ale autodisciplinei și automotivației. 
 
 

ANEXE 

 

Anexa 12.1: Fragment din Gaspar Gyorgy, Revoluția iubirii 

„Dragul meu, Gáspár 
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Părinții tăi au avut doar douăzeci și un pic de ani când te-ai născut. Erau tare tineri și fiecare dintre ei a 
sperat că viața lor va fi mai împlinită după venirea ta pe lume. Te-au iubit și îngrijit cum au știut ei mai 
bine, dar, în mod evident, nu au fost părinți perfecți. 
Nu ai avut șansa de a vedea prea multă tandrețe și bunătate între ei, chiar dacă la a doua lor căsătorie ai 
fost și tu prezent. Da, știu, este ușor neobișnuit să participi la nunta părinților și să vezi cum luptă inutil 
pentru a obține un dram de fericire. Anii care au urmat au fost încărcați cu multe experiențe negative, 
uneori prea grei pentru un băiat de câțiva ani, dornic să-și ajute părinții în călătoria vieții. 
Nici perioada petrecută la bunicii materni nu a fost plină de satisfacții și bucurii, mai degrabă ai trăit 
însingurarea, tristețea și dorul față de mama. Pe atunci, nu știai că în anii care vor urma, zilele vor ajunge 
să fie și mai dificile și încărcate de negativitate. Grădinița a fost o primă experiență educațională negativă. 
Școala primară a început foarte bine, problemele s-au abătut asupra ta din clasa a doua și nici că ai mai 
putut scăpa de ele până în clasa a VIII-a. 
Adolescența a fost complicată, atât din cauza stărilor apăsătoare de anxietate, neîncredere și inadaptare, 
dar mai ales din imposibilitatea de a fi mândru de părinții tăi și de durerea faptului că nu vei avea să-i mai 
vezi fericiți împreună niciodată. Alcoolul, episoadele de panică, cele de depresie și certurile zilnice vor 
ajunge să dilueze armonia căminului până la moartea tatălui tău – de la care nu vei avea cum să-ți iei 
rămas-bun și vei purta mulți ani în suflet această suferință. 
Dar, vei înțelege, după vârsta de douăzeci și un pic de ani, că nu trebuie și nici nu vrei să trăiești o viață „la 
mâna a doua” – una în care să repeți la infinit erorile părinților și să te supui unei mentalități de victimă. 
Mai mult decât atât, vei găsi puterea de a te privi din nou spre trecut și a găsi sensul tuturor momentelor 
dificile, pentru a le putea transforma în bazele a ceea ce azi numim #REvoluțiaRelațioanlăÎnRomânia. 
Într-o zi, vei realiza și cât de norocos ești, având credința în faptul că cineva acolo sus te iubește, te are în 
grijă și protecție. Da, nu ai avut o poveste ușoară și probabil că vei avea multe regrete, dar nu uita să-i 
mulțumești vieții, zi de zi, pentru faptul că ești viu, că te afli în trenul tău spre o viață împlinită. Este 
adevărat că vei plânge mult și vei râde puțin, până vei învăța să fii mândru de cine ești și chiar vei ajunge 
să îți folosești numele de familie, Gáspár, drept prenume – în cinstea și onoarea strămoșilor tăi paterni. 
Așadar, păstrează-ți stăpânirea de sine și rămâi încrezător în faptul că răbdarea, perseverența și 
bunătatea îți vor fi răsplătite de viață și vei ajunge să știi ceea ce puțini îndrăznesc să descopere pentru 
sine. 
Și încă ceva, nu vei putea scăpa niciodată de frică, însă aceasta te va călăuzi spre descoperirea curajului, 
compasiunii și adevăratei conectări umane. 
Cu drag, pentru o viață al tău, 
Gáspár” 
(Text extras din lucrarea lui Gaspar György, Revoluția iubirii-o altfel de poveste despre atașament și relații, 
Editura Pagina de psihologie, 2017) 
 

Anexa 12.2 Jurnal dublu 

 

Un fragment din text care mi-a reținut atenția La ce mă face să mă gândesc (un comentariu) 

  

  

  

  

 
Scrieți două-trei întrebări pe care ați dori să i le adresați autorului scrisorii. 
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Anexa 12.3 Grila de observație a activității 
 
 
Număr elevi participanți: 
 
Număr absenți: 
 
Timp necesar rezolvării primei sarcini „Jurnalul dublu” 
 
Câți elevi au solicitat timp suplimentar: 
 
Sarcina de lucru a fost înțeleasă corect? Da/Nu  
- elevul răspunde exact sarcinii de lucru și nu confundă cerința răspunzând la altă problemă decât cea 

la care se referă itemul 
- elevul recunoaște și încadrează corect tipuri de manifestări sau trăiri afective etc. 
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Proiect de lecție 13: Dinamica grupurilor - etapele de formare a 

grupurilor (clasa a 11-a) 
Autor: Smaranda Sălăjan, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Sociologie 
Competențe generale 
1. Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizare demersurilor de cunoaștere și 
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală:  
2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații-problemă, precum și în 
analizarea posibilităților personale de dezvoltare 
Competențe specifice 
1.1 identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, fenomenelor și proceselor sociale  
2.6 caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social (de 
prieteni, colegi ș.a.) 
Competențe derivate 
1. identificarea și caracterizarea celor cinci etape de formare a grupurilor conform teoriei lui Bruce 
Tuckman 
2. corelarea cunoștințelor dobândite cu experiența personală prin exemplificarea stadiilor de formare a 
grupurilor  
Competențe de literație disciplinară (LD): 
- citirea cu înțelegere (clarificarea conceptelor necunoscute, generarea de întrebări referitoare la text, 
deducerea de semnificații specifice disciplinei) 
- discuții colaborative (formularea de raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua 
concepte specifice disciplinei) 
Abilități socio-emoționale (ASE) 
- abilități de relaționare (practicarea muncii în echipă și rezolvarea în comun a problemelor, comunicarea 
eficientă, demonstrarea spiritului de lider) 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția are o importanță deosebită deoarece elevii vor fi capabili să înțeleagă modul de formare a 
grupurilor, faptul că întemeierea unui grup nu se face într-un mod arbitrar, ci există anumite etape care 
condiționează apariția, formarea și funcționarea unui grup. 
Informațiile transmise anterior referitoare la definiția grupului, tipologia si clasificarea grupurilor sunt 
absolut necesare pentru a înțelege care sunt etapele prin care trece orice agregarea umană înainte de a 
se definitiva ca grup. Ori, pentru lecțiile viitoare, când vom aborda stratificarea socială, este absolut 
necesară înțelegerea formării grupurilor (care stau la baza stratificării sociale) și a dinamicii acestora. 
Elevii vor putea colabora între ei pentru a rezolva sarcinile primite, își vor putea exersa gândirea critică, 
problematizarea. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 
1. caracterizeze cele cinci etape de formare a grupurilor conform teoriei lui Bruce Tuckman (minim două 
trăsături pentru fiecare etapă); 
2. ilustreze etapele de formare a grupului prin referire la un grup din care fac parte (minim un exemplu); 
3. colaboreze în vederea rezolvării sarcinilor comune. 
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CONDIȚII PREALABILE 

Pentru a putea atinge obiectivele de învățare propuse, elevii trebui să știe să definească grupul și să 
prezinte caracteristicile acestuia (scop, interese comune; sentiment de apartenență), tipurile de grupuri 
(primare/ secundare; formale/ informale; de apartentență/ referință; închise/ deschise). Totodată, elevii 
trebuie să fie capabili să încadreze într-o anumită categorie/să clasifice diferitele grupuri din care fac 
parte. 
 

EVALUARE  

Evaluarea activităților va fi continuă, pe tot parcursul desfășurării lecției (observarea sistematică a 
comportamentului elevilor). Astfel la începutul orei, printr-un exercițiu prin care elevii trebuie să 
încadreze, în diferite clase, anumite exemple de grupuri (evaluare scrisă); în timpul orei - la fiecare etapă, 
solicitând elevilor să găsească exemple similare din experiența proprie care să fie în concordanță cu 
caracteristicile fiecărui stadiu (evaluare orală); la sfârșitul orei (autoevaluare) - elevii vor trebui să 
completeze jurnalul de învățare (evaluare scrisă). La sfârșitul activității - elevii vor primi un formular de 
feedback referitor la activitățile derulate. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse materiale: 
- fișe de lucru (Anexa 13.1, Anexa 13.2, Anexa 13.3, Anexa 13.4) 
- conexiune la internet. 
https://youtube.com/watch?v=2ZzMIyUzIVY 
https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-development-model/ (text scris) 
Resurse procedurale: 

- exercițiul, discuția structurată, brainstorming, problematizare 

- lucrul în grupe 

- jurnalul de învățare 

Resurse de timp: 2 ore 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

În etapa de evocare, elevii, organizați în grupe de câte trei, vor rezolva o fișă de lucru, referitoare la 
tipologia grupurilor (Anexa 13.1). Astfel, plecând de la răspunsurile lor, pot fi formulate următoarele 
întrebări care li se adresează: Includerea în grupul clasei a fost făcută pe anumite criterii? Care sunt 
acestea? La început, în clasa a IX-a, cum v-ați simțit când v-ați întâlnit noii colegi? Cum ați legat prietenii? 
Cum ați stabilit cine este șeful clasei? Întrebările au rol de a face apel la experiențele anterioare, autentice 
care permit ca noile conținuturi ce urmează a fi însușite să fie mai ușor înțelese. 
 

Realizarea sensului  

Explorarea noilor conținuturi: 
Activitate 1. Elevilor li se descriu sarcinile: vor urmări un video referitor la formarea grupurilor; înainte de 
vizionare, vor primi o fișă cu trei întrebări la care vor trebui să răspundă individual, pe baza informațiilor 
din film; după prima vizionare, va urma o a doua vizionare, în care filmul va fi oprit după fiecare etapă, 
astfel încât elevii să poată identifica și nota rezolvările pentru cerințele de pe fișă.  
Activitate 2. Elevilor li se prezintă textul https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-

https://youtube.com/watch?v=2ZzMIyUzIVY
https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-development-model/


 

97 
 

development-model/ și li se solicită să își completeze răspunsurile de pe fișa de la activitatea 1 cu informații 
noi/ detaliate ce apar în textul dat. 
Se verifică răspunsurile consemnate de elevi și se clarifică anumite aspecte ambigue (material .ppt 
referitor la tema studiată). Pentru fiecare etapă identificată, li se solicită elevilor să ilustreze, făcând apel 
la experiența personală, caracteristicile notate pe fișă. Elevii vor putea să completeze și să își clarifice ideile 
pe care le-au regăsit în video/text cu cele prezentate de profesor.  
Pentru a verifica progresul elevilor, profesorul va analiza fișele rezolvate. Elevii vor primi drept temă 
ilustrarea etapelor de formare printr-un exemplu de grup din care fac parte. 
 

Reflecție 

În etapa de reflecție, elevii primesc o fișă (Anexa 13.3), jurnalul de învățare. Ei sunt sunt încurajați să își 
exprime gândurile despre procesul învățării, răspunzând la întrebările de pe fișă. Totodată, ei vor răspunde 
întrebărilor din formularul de feed-back. 
 

EXTINDERE 

Plecând de la premisa conform căreia în cadrul unui grup, există întotdeauna un lider fie formal, fie 
informal sau ambele, se ridică întrebarea Care ar fi rolul pe care ar trebui să îl performeze un lider pentru 
a depăși fiecare etapă și a ajunge la o funcționarea și productivitatea maximă a grupului? În acest sens le 
voi sugera să extindă informațiile pe care le-au primit la clasă cu altele noi, de interes pentru ei, vizând 
tocmai răspunsuri la întrebarea de mai sus. Astfel, ei vor putea înțelege rolul liderului și, preluând acest 
status, pot stabili care sunt cele mai bune decizii pe care le pot lua în cazul în care se confruntă cu 
problemele apărute într-unul din stadiile de formare a grupului/grupurilor de apartenență. 
https://medium.com/swlh/team-development-stages-51df5606c0a2  
https://youtube.com/watch?v=IRcZqdGq8fc 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Prin alegerea a două texte autentice de sprijin - un videoclip și un text scris mi-am propus să dezvolt, într-
un mod creativ, capacitățile de LD - citirea cu înțelegere: clarificarea conceptelor necunoscute, generarea 
de întrebări referitoare la text, deducerea de semnificații specifice disciplinei; discuții colaborative: 
formularea de raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua concepte specifice 
disciplinei. Din categoria ASE am ales dezvoltarea abilități de relaționare: practicarea muncii în echipă și 
rezolvarea în comun a problemelor, comunicarea eficientă, demonstrarea spiritului de lider, prin 
rezolvarea exercițiilor pe grupe și discutarea etapelor de formare a grupurilor, exprimarea punctelor de 
vedere, identificarea și clarificarea aspectelor neclare. Astfel, în urma activității, a analizării răspunsurilor 
elevilor la întrebările din jurnalul de învățare și formularul de feed-back, am constatat că 27 de elevi din 
cei 28 prezenți au identificat corect cele cinci etape, iar 25 de elevi au precizat cel puțin două caracteristici 
specifice fiecărui stadiu, ceea ce înseamnă că a fost atins primul obiectiv propus. La întrebarea Cum te-ai 
simțit în timpul lecției?, 21 de elevi au precizat că s-au simțit implicați în activitate, 5 - provocați, iar un 
elev s-a plictisit. Consider că activitatea a avut succes, obiectivele au fost atinse, iar elevii au apreciat 
lecția: 
„Cel mai mult mi-a plăcut modul de predare, pe baza suportului video, lăsându-ne pe noi să descoperim 
singuri informațiile înainte de a discuta lecția împreună cu clasa.” 
„Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această lecție este reprezentat de exercițiul propus de profesor, 
respectiv găsirea răspunsurilor pentru anumite întrebări pe baza unui filmuleț, care a contribuit la o mai 
bună înțelegere și aprofundare a informațiilor.” 
„Că a fost o lecție interactivă și am înțeles totul extrem de ușor.” 
„Faptul că noi am prelucrat prima dată informația, ulterior discutând-o la clasă.” 
 

https://medium.com/swlh/team-development-stages-51df5606c0a2
https://youtube.com/watch?v=IRcZqdGq8fc
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Mai mult, conform răspunsurilor la cerința lucrul despre care vreau să aflu mai multe, elevii au demonstrat 
că învățarea nu se oprește în limitele impuse de spațiul școlar, ci continuă și în afara lui,  ei dorind să-și 
lărgească cunoștințele cu informații noi despre rolul liderului sau biografia lui Bruce Tuckman.  
Voi continua abordarea unor texte autentice în timpul orelor - din păcate nu sunt foarte ușor de găsit 
astfel încât să corespundă/ să se preteze conținuturilor urmărite, de aceea textele autentice folosite în 
cadrul acestei activități (și nu numai) sunt în limba engleză (pentru elevii noștri nu a fost un impediment). 
Deși foloseam pentru unele teme de studiu anumite texte autentice, voi regândi utilizarea lor prin 
introducerea unor instrumente de verificare a gradului de înțelegere a lor de către elevi. Totodată, pentru 
implicarea activă a elevilor în cadrul procesului de învățare, voi insista pe dezvoltarea abilităților de 
relaționare prin utilizarea mai consistentă a metodelor activ-participative.   
 

ANEXE 

 

Anexa 13.1 

Stabiliți, pentru fiecare exemplu, ce fel de grup este, în funcție de tipologia cunoscută. Discutați cu colegii 

opțiunile voastre și precizați care sunt contextele în care clasificările voastre sunt corecte. 

a. spectatorii de la o piesă de teatru 
b. cumpărătorii dintr-un shopping center 
c. familia voastră 
d. turiștii dintr-o cabană izolată din cauza zăpezii 
 

Anexa 13.2 

1. Câte etape sunt? 
2. Cum se numesc? 
3. Ce se întâmplă în interiorul fiecărei etape? - menționați cel puțin două caracteristici pentru fiecare 
etapă. 
 

Anexa 13.3 

1. Un lucru de care nu sunt singur este ....................................................................................................... 
2. Lucrul despre care vreau să aflu mai multe este...................................................................................... 
3. Aș fi putut înțelege mai bine această lecție dacă..................................................................................... 
4. Ce mi-a plăcut la această lecție a fost ..................................................................................................... 
 

Anexa 13.4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPM

OA/viewform  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPMOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPMOA/viewform
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Proiect de lecție 14: Sincopa și percuția corporală (clasa a 6-a) 
Autor: Uliana Jurcan, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Muzică 
Competențe generale:    
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale; 
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical; 
Competențe specifice:  
1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate - reprezentarea kinestezică a 
unor structuri muzicale; 
2.3. Operarea cu diverse formule ritmice; 
Competențe de literație disciplinară:  
- citirea cu înțelegere (clarificarea conceptelor necunoscute, formularea de întrebări referitoare la text, 
esențializarea prin identificarea cuvintelor/expresiilor cheie); 
- discuții colaborative  
Abilități socio-emoționale:  
- abilități de relaționare (practicarea muncii în echipă, rezolvarea împreună a sarcinilor, comunicarea 
eficientă, demonstrarea spiritului de lider) 
 

MOTIVAȚIA 

Importanța acestei lecții rezidă în înțelegerea și identificarea la auz a formulei ritmice sincopate, dar și în 
transferul acestor abilități în alte domenii, precum mișcarea corporală. Este cunoscut faptul că elevii învață 
mai ușor formulele ritmice dacă acestora le sunt asociate și mișcări corporale. Astfel că inserarea 
noțiunilor de percuție corporală, studiul benefiicilor acestui lucru asupra fizicului, a mentalului dar și 
asupra zonei emoționale îi va ajuta pe elevi, pe lângă executarea corectă a formulelor ritmice și clarificarea 
rostului acestora. 
Informațiile transmise anterior referitoare la tipurile de sincope, contribuie la identificarea atât la nivel 
vizual (într-un exercițiu sau chiar într-o partitură), cât și auditiv (din fragmentele muzicale selectate). 
Asocierea unei formule ritmice cu mișcări corporale înlesnește însușirea și celorlalte formule ritmice care 
urmează a fi studiate. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 
- să identifice ritmurile sincopate versus cele nesincopate; 
- să descrie importanța mișcării corporale în muzică; 
- să execute diverse mișcări ritmice în timp ce cântă o melodie sincopată; 
- să colaboreze în vedere rezolvării sarcinii, formând cvartete. 

 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să cunoscă regula formării sincopelor, importanța accentelor, dar și tipurile de sincope 
pentru a le putea identifica într-un exercițiu scris sau auditiv. 
 

EVALUARE  

Evaluarea va fi continuă, pe parcursul întregii lecții, prin observarea comportamentului dar și a felului în 
care fiecare își îndeplinește rolul întru realizarea sarcinilor, intervenirea acolo unde este cazul cu exemple, 
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explicații sau observații. La începutul orei elevilor li se solicită realizarea unui exercițiu scris, în care au de 
încercuit exemplele de ritmuri sincopate (evaluarea scrisă). În timpul orei după fiecare sarcină – evaluare 
orală, iar după activitatea de citire a textului se va aplica o fișă de înțelegere a textului (evaluare scrisă). 
Interpretarea în formații de câte patru va fi evaluată conform indicatorilor de performanță din Anexa 6 – 
evaluare practică. La finalul orei elevilor li se va solicita să identifice ritmurile sincopate dintr-un colaj de 
fragmente muzicale (evaluare scrisă). 
Tot la finalul activitățiii elevilor li se va aplica o fișă de feedback pentru a evalua performanțele echipei din 
care au făcut parte dar și una de autoevaluare. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse materiale: 
Fișe de lucru:  

Anexa 14.1- Încercuiți sincopele 
Anexa 14.2 - Textul despre percuția corporală 

             Anexa 14.3 - Fișa de comprehensiune 
              Anexa 14.4 – Quizz cu audiții 
             Anexa 14.5 – Fișa de Autoevaluare și de evaluare a lucrului în echipă 
- Internet: Sursa textului în limba engleză: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E72
9A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion
=eu-west-1&originCreation=20220131201435  
- partitura cântec Funga alafia; 
- video Cântec cu percuție corporală: https://www.youtube.com/watch?v=yYwoCoBb94A 
https://www.youtube.com/watch?v=KJuqZ45O1EA 
- fragmente audio selectate; 
 
Resurse procedurale: exercțiul, demonstrația, discuțiile colaborative, strategia întreabă autorul, audiția 
activă, învățarea unui cântec după auz, -munca în echipe; 
 
Resurse de timp: 2 ore. 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Prin motivarea pentru învățare în mod activ pe tot parcursul lecției și stimulând reflecția, elevii vor 
evidenția, prin utilizarea textului, imaginii date și exercițiilor de realizare a sensului, de ce suntem diferiți 
ca persoane și cum ne raportăm la mediul înconjurător prin prisma a ceea ce observăm în mod direct sau 
indirect. 
 

Evocare 

 
Activitatea 1. În această etapă elevilor li se propune un exercițiu scris (în cazul orelor on-line se poate 
realiza exercițiul în wordwall), prin care ei să rememoreze elementele studiate la ora precedentă, mai 
exact formarea sincopelor. Elevii au de încercuit măsurile în care recunosc un ritm sincopat și să noteze 
ce fel de sincopă identifică.  
Activitatea 2. Urmează un exercițiu practic  -  o vocaliză, bazată pe un ritm sincopat, cu scopul de a încălzi 
vocile elevilor pentru actitivățile ce vor urma și în același timp de a insera ritmul de  sincopă în exercițiile 
vocale. Se propune reluarea vocalizei, însoțită de această dată de câteva mișcări de percuție corporală. Se 
formulează următoarele întrebări: ce a fost diferit la această vocaliză? Cum ați perceput ritmul? Ce puteți 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
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să spuneți despre accentele din acest scurt exercițiu? De ce credeți că am folosit mișcări corporale? Ce fel 
de mișcări am folosit? La ce mă ajută acestea? 
 

Realizarea sensului  

Activitatea 3. Citirea unui text despre ce înseamnă body percussion și despre beneficiile acestor exerciții:  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729
A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=
eu-west-1&originCreation=20220131201435  
Le-am sugerat elevilor să citească textul în întregime, apoi utilizând strategia întreabă autorul, am împărțit 
clasa în echipe de câte 4 elevi și le-am solicitat parcurgerea unui singur paragraf, având următoarele sarcini: 

1. Citiți fragmentul atribuit; 
2. Identificați cuvintele cheie; 
3. Identificați cuvintele/expresiile necunoscute, căutați răspunsurile în dicționare; 
4. Răspundeți la întrebările ajutătoare de pe marginea textului; 
5. Formulați alte 2 întrebări referitoare la text sau care să necesite cercetare suplimentară. 

După cele 20 de minute alocate acestei sarcini, elevii își vor alege un purtător de cuvânt care va prezenta 
rezultatele muncii în echipă. 
Se poate aplica în acest moment o fișă de comprehensiune a textului citit. 
 
Activitatea 4. Învățarea unui cântec după auz. Prezentarea unui video cu cântecelul dorit și formularea 
sarcinilor în timpul vizionării. Este de menționat că prima dată fragmentul va fi doar audiat, însoțit de 
sarcina de a identifica ce fel de sunete aud și cum au fost realizate acestea.  
Apoi se va relua audierea cântecelului de data aceasta cu video, iar elevii vor avea următoarele sarcini:  
- să identifice și să noteze mișcările corporale folosite; 
- să le explice și să le reproducă; 
- să numere de câte ori aud sincope. 
După vizionarea, respectiv audierea cântecului se prezintă partitura acestuia și se solicită reluarea 
cântecelului de această dată cu partitura în față pentru a observa și în scris prezența sincopelor. Învățarea 
cântecului după auz va avea loc ținând cont de pașii aferenți acestei etape de studiu (pe fragmente  de 
câte 2 măsuri). Treptat se inserează și mișcările corporale sugerate în videoclip. 
În următoarea etapă elevii vor fi împărțiți în grupe de câte 4 și li se solicită să exerseze împreună folosind 
și mișcările de percuție corporală învățate dar și să inventeze alte mișcări potrivit cu ritmul muzicii 
incluzând toți membrii de echipă. După etapa de exersare în cvartete (10-12 minute), urmează prezentarea 
în fața clasei a cântecului studiat cu percuție corporală. Fiecare echipă va prezenta sub forma unui 
microrecital „coregrafia personalizată” a cântecului.  
   

Reflecție 

În această etapă elevilor li se propune un quizz - un colaj de fragmente muzicale din diferite genuri în care 
ei să identifice prezența ritmurilor sincopate. Totodată elevii vor completa fișele pentru acordarea 
feedback-ului echipei din care au făcut parte. 
 

EXTINDERE 

Plecând de la ideea că elevii învață mai ușor dacă sunt puși în mișcare, se pot propune inventarea de 
mișcări corporale pentru cântecele preferate, realizate în echipe/ formații, imaginându-și că sunt formația 
de dans care susține cântărețul. Vor fi exemple pe care le vor putea prezenta la o aniversare sau la 
petrecerile la care vor participa cu clasa. Dansurile sincron, întotdeauna au fost foarte apreciate în astfel 
de manifestări. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
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REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Dezvoltarea simțului ritmic la copii reprezintă un obiectiv esențial al educației muzicale. Pornind de la 
ideea că elevii învață mult mai ușor dacă sunt puși în mișcare, am inserat noțiuni de percuție corporală la 
lecția despre ritmul sincopat. Ritmul în sine înseamnă mișcare și atunci este evidentă această asociere.  
Asocierea ritmului cu mișcarea corporală pe lângă faptul că înlesnește dezvoltarea simțului ritmic, creează 
și o bună dispoziție și un climat plăcut în timpul orei.  
Am folosit  cel puțin două resurse diferite: un text scris în limba engleză, pe care l-am tradus pentru a 
facilita înțelegerea acestuia; un videoclip cu cântecul ales, și partitura cu ajutorul cărora am încercat să 
ating obiectivele, respectiv competențele propuse. 
În etapa de evocare, exercițiul de rememorare a noțiunilor învățate poate fi realizat și în wordwall unde 
elevii au de bifat varianta corectă. Feedbackul este dat imediat după realizarea acestui exercițiu cu 
anumite explicații, observații acolo unde este cazul. Doi elevi realizează exercițiul la tablă, în timp ce ceilalți 
fac schimb de caiete pentru interevaluare. Elevilor le place, se simt importanți atunci când sunt puși în 
pielea evaluatorului.  
Cel de-al doilea exercițiu, vocaliza, a fost gândită să conțină ritmul sincopat, dar și  elemente de percuție 
corporală, lucru ce a facilitat introducerea în etapa următoare a lecției de realizare a sensului. Este de 
menționat ca la orele unde va fi introdusă etapa de învățare a unui cântecel, vocalizele sunt o condiție 
esențială. Pe lângă încălzirea vocii (rolul pe care îl au vocalizele), ritmul inserat subtil îi va familiariza pe 
elevi și îi va ajuta să rețină specificul sincopelor încă de la începutul orei. Se propune reluarea vocalizei, 
însoțită de această dată de câteva mișcări de percuție corporală. Este de observat introducerea treptată 
a elementelor noi. 
Textul ales a fost tradus de mine pentru a înlesni înțelegerea acestuia. Le-am solicitat elevilor să parcurgă 
în întregime textul, apoi utilizând strategia „întreabă autorul”, am împărțit clasa în echipe de câte 3 sau 4 
elevi și le-am solicitat parcurgerea unui singur paragraf, având diferite sarcini. Este evident deja că munca 
în echipe îi stimulează pe elevi și am constatat că de la oră la oră devin din ce în ce mai cooperanți, ei înșiși 
solicitând lucrul în echipe. Din fiecare grupă s-a evidențiat câte un lider de echipă, cel care a citit textul cu 
voce tare și astfel a început procesul de gândire, apoi cel de căutare, de cercetare a informațiilor 
suplimentare pentru a înțelege anumiți termeni, acolo unde era cazul. Trebuie să menționez că unul dintre 
elevii pe care i-am tot urmărit (care nu are neapărat cele mai strălucite rezultate la învățătură) chiar în 
această etapă a avut un rol de lider și s-a făcut remarcat în echipa lui, dar și la finalul sarcinii când au avut 
de prezentat rezultatele cercetării lor. Elevul a avut un grad de satisfacție ridicat, lucru pe care am putut 
să il observ după entuziasmul cu care vorbea și după fața zâmbitoare, fapt ce indubitabil contribuie la 
creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. 
Textul a necesitat un nivel de comprehensiune puțin peste mediu, scopul fiind de inserare a noțiunilor noi 
legate de ritm,  mai exact de mișcarea/ percuția corporală, dar și unele noțiuni legate de natura fiziologică, 
biologică și psiho-socială. Instrumentul de lucru pentru aplicarea strategiei – anume fișa cu întrebări 
ajutătoare reprezintă un suport pentru elevi prin care conștientizează singuri dacă sunt pe drumul cel bun 
întru înțelegerea textului dat. 
Pentru a verifica înțelegerea textului citit și să se poată evalua și eficiența muncii în echipă le-am aplicat 
elevilor o fișă de înțelegere a textului, după care mi-am putut da seama de nivelul înțelegerii lecției în 
general și al textului studiat în special. Fiind prima dată când aplic la aceste clase această strategie, i-am 
grupat în echipe de câte doi și pentru această sarcină de completare a fișei de comprehensiune. În acest 
mod elevii nu au simțit că pentru fiecare sarcină sunt și ascultați, notați, evaluați, ci evaluarea constă în 
măsurarea gradului de înțelegere a unui text citit dar și evaluarea eficienței metodelor aplicate. Așadar, 
în general răspunsurile elevilor se situează între nivelul satisfăcător și foarte bine. (Vezi Anexa 14.7 pentru 
un exemplu compilat din răspunsurile elevilor pentru ultima întrebare din fișă, răspunsuri pe care le-am 
apreciat mult.) 
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Aceeași strategie de muncă în echipă am aplicat-o după etapa de învățare a unui cântecel ales special care 
să conțină atât ritmul sincopat, cât și elemente de percuție corporală, etapă în care le-am solicitat elevilor 
să creeze ei înșiși alte mișcări păstrând ritmul și tempoul. Sarcina de a forma cvartete și de a interpreta 
cântecelul în formații mici, din nou le-a oferit încredere că pot participa la un microrecital chiar dacă nu 
au calități vocale extraordinare. Relaționarea, căutarea de soluții, totodată dezvoltarea creativității sunt 
abilități urmărite ținând cont de modelul GROWE.  
În chestionarele de feedback se pot observa răspunsurile elevilor referitoare la munca în echipă, din care 
se poate constata foarte ușor că în general elevilor le place munca în echipa și învață evident mult mai 
ușor și sunt mult mai responsabili în realizarea sarcinilor. 
Din feedback-urile date de elevi constat că ei sunt conștienți de faptul că așa învață mai ușor, adică unii 
de la alții, că au parte de o alt fel de comunicare/ socializare, că își pot descoperi spiritul de lider de echipă, 
că învață să se asculte unii pe alții, că își îmbunătățesc relațiile chiar și cu acei colegi cu care de obicei 
discută mai puțin, iar cel mai frumos mi s-a părut ideea unui copil care a spus că „Eu apreciez munca în 
echipa deoarece este o activitate unde socializezi și mai primești ajutor dar în același timp oferi ajutor”. 
Copiilor le place să se ajute când vine vorba de învățare. 
Doresc să menționez că în general la aprecierea muncii în echipă elevii și-au dat punctaj maxim (4p), dar 
când a venit vorba de autoevaluare, acolo am observat că aceștia sunt destul de exigenți cu ei înșiși, adică 
majoritatea și-au acordat doar 3 puncte din 4. 
Elevii sunt conștienți de propriile limite, de rezultatele grozave ale muncii în echipă și în urma acestor 
autoevaluări, elevii își pot trasa direcții de dezvoltare, de progres, de performanță. 
Pentru cea de-a doua activitate în echipă, am conceput o schemă cu indicatorii de performanță prin care 
am putut să evaluez performanțele fiecărei echipe/ formații. Mi-a fost foarte ușor să îi notez având grilă 
și acești indicatori de performanță. 
Ritmul și mișcarea sunt inerente muzicii, așadar învățarea asociată cu mișcări kinestezice, mișcări 
coporale, percuție corporală contribuie enorm la dezvoltarea simțului ritmic. Este important ca elevii să 
poată distinge auditiv, diferite elemente de teorie muzicală studiate, folosindu-se de simțul ritmic și de 
auz, fapt pentru care am conceput quizzul de la final în care le este solicitată concentrarea, atenția și 
înțelegerea. Audiția activă, este aidoma citirii unui text cu atribuirea de sarcini, doar că în primul caz te 
bazezi pe văz, iar în cel de-al doilea – pe auz.  
În această etapă se putea introduce și jurnalul de învățare, care reprezintă o strategie excelentă prin care 
elevul să își scrie propriile gânduri referitoare la procesul învățării. Este o metodă prin care elevul 
reflectează asupra propriei învățări, pentru că lucrurile învățate care nu sunt conștientizate sunt uitate 
repede și în plus se poate observa evoluția învățării, dar și domeniile de interes. Jurnalul de învățare poate 
fi la un moment dat și un jurnal de notițe, cu rezumate, cu lucruri de interes, o oglindă de fapt a 
productivității, a progresului personal și oferă posibilitatea analizei propriei evoluții. 
Muzica, activitatea fizică și expresia corporală sunt elemente esențiale în viață. Inserarea elementelor de 
percuție corporală în timpul orelor de educație muzicală dezvoltă motricitatea, coordonarea, armonizarea 
mișcărilor, sincronizarea cu ceilalți, menținerea corectă a timpilor, a bătăilor, a pulsației ritmice și a 
ritmului în general. 
Astfel, participanții au dezvoltat în cadrul acestei ore următoarele abilități:  

• relaționarea în grupuri; 

• exprimarea emoțiilor prin diferite mijloace; 

• audierea activă a muzicii ; 

• conștientizarea importanței mișcării și a percuției corporale ; 

• dezvoltarea creativității și a imaginației ; 

• învățarea de cuvinte/concepte noi; 
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• dezvoltarea abilităților motrice, de coordonare, de sincronizare a ritmului cu mișcările de percuție 
corporală. 

Prin abordarea percuției corporale am promovat egalitatea de șanse, contactul fizic, importanța 
relaționării, exprimarea prin mișcări corporale, socializarea, încrederea în cel de lângă tine, oferirea de 
sprijin și nu în ultimul rând, performance-ul.   
 

ANEXE 

 

Anexa 14.1 

 

 

 

 

Anexa 14.2  

Therapeutic Benefits of Body Percussion (A.A. Romero-Naranjo, J.A. Jauset-Berrocal, F.J. Romero-

Naranjo, A. Liendo-Cárdenas) (traducere și adaptare Uliana Jurcan) 

 

Paragraful din text 
 

Întrebări ajutătoare 

1. Practicarea percuției corporale aduce îmbunătățiri în trei domenii: 

cel fizic, deoarece stimulează conștientizarea corpului, controlul 

La ce imbunătățiri se referă ? 
Adică aduce beneficii ? 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814053622?token=1F8AE14D99B94C9E81E2C3E729A61A29E4F63C70D0C3ED88366E46F46E068A507DF91A6DFE33516C08C949B5AAC3FF50&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220131201435
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mișcării și al forței musculare, coordonarea și echilibrul; mentalul, 

datorită faptului că îmbunătățește concentrarea, memoria și 

percepția; și, în sfârșit, Socio-afectiv, deoarece ajută la construirea de 

relații egalitare și duce la o scădere a anxietății în interacțiunile 

sociale. Aceste trei domenii au un impact pozitiv asupra diverselor 

variabile psihologice, precum stima de sine, comunicarea dar și în 

diferite boli degenerative, cum ar fi Alzheimer, depresie și/sau 

anxietate. 

 La ce domenii se referă 
autorul ? 
La ce ajută percuția 
corporală ? Ce înseamnă 
relații egalitare ? 

2. Ritmul este chiar în centrul percuției corporale. Într-un sens 

general, poate fi definit ca un flux controlat de mișcare, capabilă să 

ordoneze diferite elemente (Carvajal Pérez, 2008). Ritmul este 

fundamental pentru viețile noastre, așa cum poate fi văzut în 

exemplele clare de respirație și ritm cardiac. Mai sunt și alte funcții 

biologice care urmează ritmuri specifice și care sunt controlate de 

hipotalamus, o glandă foarte importantă care coordonează sistemul 

endocrin și reglează toate ciclurile hormonale din corpul nostru. Acest 

ceas intern este „ajustat” sau 

„sincronizat” cu ritmurile din jur, prin lumina captată de retina 

noastră. 

Care este elementul esențial 
în percuția coporală? 
Oare la  ce alte exemple de 
ritm te poți gândi? 
 Cum se leagă ritmul de de 
funcțiile biologice? Care sunt 
ritmurile specifice? La care 
anume se referă autorul? 

3. Ritmul este așadar ceva inerent naturii noastre, în așa măsură încât 

studiile recente sugerează că atunci când efectuăm mișcări ritmice pe 

ritmul unei piese muzicale, corpul nostru folosește mai puțin oxigen 

(Bacon, 2012). Cu toate acestea, se găsește și în muzică. În acest caz, 

ritmul se referă la repetarea regulată și ocazional neregulată a unor 

sunete accentuate și neaccentuate, lungi și scurte. Ritmul muzical 

cuprinde tot ceea ce este legat de mișcare ce controlează muzica în 

timpi. 

De ce ritmul este inerent 
naturii noastre?  
Ce înseamnă de fapt ritm? 
Cum anume se manifestă în 
muzică? 
La ce fel de sunete lungi sau 
scurte se referă autorul? 
De ce anume în timpi? La care 
timpi se referă? 

4. Corpul uman și vocea au fost, de la apariția omului pe pământ, 

principalele noastre instrumente muzicale. În căutarea diferitelor 

sunete, omul primitiv a descoperit că și-ar putea exprima propriile 

sentimente prin intermediul corpului și vocii sale. În acest fel, toate 

instrumentele pot fi văzute ca o extensie a corpului însuși. Vocea și 

sunetele produse prin ea, fie melodice sau nu – cum ar fi murmurele, 

urletele, strigătele, vorbirea, zgomotele, efectele guturale etc. – sunt 

rezultatul acestei încercări de a exprima emoțiile și sentimentele. 

Dacă luăm în considerare și utilizarea diferitelor părți ale corpului, 

cum ar fi picioarele și mâinile, putem vedea că există o serie de sunete 

care pot fi produse prin percuţie corporală. 

De ce corpul uman este 
considerat instrument 
muzical?  
Cum se mai pot exprima 
sentimentele? 
 La ce se referă „extensie a 
corpului”? 

5. Contactul este benefic și totodată este un element esențial al 

naturii noastre umane. Este una dintre principalele nevoi psihologice 

ale ființei umane. Această nevoie răspunde principiului unirii și 

La ce fel de contact se referă 
autorul ? Oare la ce alte forme 
de contact mai pot identifica? 
(contact vizual). 
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separării, prin care fiecare persoană se raportează la lumea exterioară 

individual și împărtășește și schimbă emoții, idei și mâncare (Martin, 

2006). Oamenii se conectează și se deconectează constant de mediul 

lor înconjurător. Într-o perioadă de contact (unire), vorbesc unii cu 

ceilalți, interacționează și se ascultă, ca apoi să meargă mai departe și 

să se îndepărteze și să fie singuri.  

 La ce exemple mă mai pot 
gândi de adunare/unire a 
oamenilor și apoi după o 
anumite activitate aceștia se 
separă…. 

6. În același timp, percuția corporală în sine este o formă de 

exprimare, prin care corpul vorbește, prin intermediul căreia 

comunicăm și prin care ne deschidem pentru a fi cunoscuți de ceilalți. 

Din toate aceste motive, percuția corporală promovează intervenția 

la nivel relațional, adică modul în care oamenii relaționează unii cu 

alții. Este o formă de învățare care arată diferite tipuri de relație și 

deci un model diferit de conexiune/legătură. Când vorbim de 

„restabilirea legăturii” ne referim în mod precis  la o schimbare a 

tiparelor obișnuite ale relațiilor dintre oameni. Percuția corporală 

promovează un model relațional care include contact fizic, egalitate, 

încredere, sprijin și o mai mare expresivitate. De aceea, cel mai 

important lucru este ca exercițiul să aibă succes în dimensiunea 

comunitară şi emoţională și contează mai puțin din punct de vedere 

muzical. 

În aceste exerciții nu se manifestă ierarhiile sociale, ci învățarea 

incluzivă. 

Oare mai sunt și alte forme de 
comunicare ? 
De ce există nevoia omului de 
a fi cunoscut ? 
 
Care ar fi tiparele sau tipurile 
de relați obișnuite între 
oameni? 
 
Oare de ce partea muzicală nu 
este chiar așa de importantă 
într-un exercițiu de percuiție 
corporală ? 
De ce nu sunt ierarhii sociale? 

 

 

Anexa 14.3. Fișa de comprehensiune 

 
1. Notează 3 termeni pe care îi cunoșteai: 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Notează 3 termeni pe care nu îi știai dar acum îi poți explica: 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Menționează propoziția sau pasajul care ți se pare confuz: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. Formulează 3 întrebări suplimentare referitoare la înțelegerea textului: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. La ce se referă ritmul în general? Ar putea exista muzica fără ritm? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Dă exemple de sunete pe care le poți reproduce cu vocea sau cu corpul tău: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Cum poți explica următorul pasaj: „Percuția corporală promovează un model relațional care 
include contact fizic, egalitate, încredere, sprijin și expresivitate”? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Anexa 14.4. Fișa de audiții 
 

Ascultă cu atenție următoarele fragmente și bifează răspunsul corect: 

1. Audiția 1.  

• sincopat • nesincopat 

 

2. Audiția 2.  

• sincopat • nesincopat 

 

3. Audiția 3.  

• sincopat • nesincopat 

 

4. Audiția 4.  

• sincopat • nesincopat 

 

5. Audiția 5.  

• sincopat • nesincopat 
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Cântec Funga Alafia

 
 
 

Anexa 14.5  
FIȘA DE AUTOEVALUARE 
 
Nume_________________________________data________________ 
 
Evaluează-ți performanța ca membru al grupului în ceea ce privește cooperarea pe o scară de la 1=slab 
la 4=foarte bine și argumentează-ți evaluarea. 
 

Enunțuri referitoare la mine Punctaj 
 

Argumentul meu referitor la enunț și la 
punctajul acordat (concret, cum anume, prin 
ce?) 

Am participat activ la clarificarea 
temei/sarcinii de lucru 

  

I-am ascultat cu atenție pe membrii 
grupului meu 

  

Am contribuit la produsul realizat în grupul 
meu 

  

Am comunicat respectuos cu membrii 
grupului 

  

Am comunicat clar   

 

Ideile mele referitor la sarcină au fost:  

Cum apreciezi starea ta în cadrul 
grupului. Cum te-ai simtit? 

 

Cum ți-ai îmbunătăți pe viitor 
colaborarea în cadrul unei echipe de 
lucru? Ce crezi ca ai putea să faci în 
plus? 
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FIȘA DE EVALUARE/INTEREVALUARE A LUCRULUI ÎN ECHIPĂ 

 Evaluează performanța grupului în ceea ce privește cooperarea pe o scară de la 1=slab la 4=foarte bine 

și argumentează-ți evaluarea. Echipa a fost formată din: _____________________________________. 

Sarcina la care am lucrat:____________________________________________ 

Enunțuri referitoare la 
grup 

Punctaj 
 

Evaluare și comentarii (menționează dacă altcineva a 
avut o contribuție mai specială și cum anume). 
Argumenteaza de ce ai atribuit acest punctaj: 

Am clarificat tema/sarcina 
de lucru împreună. 

  

Ne-am ascultat activ unii 
pe alții/ne-am ascultat 
reciproc. 

  

Toți am contribuit la 
produsul realizat de grup. 

  

Toți am comunicat 
respectuos (unii cu ceilalți). 

  

Toți am comunicat clar.   

Cum apreciezi în general 
munca în echipă? 

  

 

 
Anexa 14.6. Indicatori de performanță pentru interpretare și folosirea percuției corporale 

Nivelul 
abilităților 

Excelent  
(Excede nivelul 
așteptărilor) 

Bun  
(Este la nivelul 
așteptărilor) 

Satisfăcător  
(Ușor sub nivelul 
așteptărilor) 

Necesită 
îmbunătățire  
(Mult sub nivelul 
așteptărilor) 

 
 
 
Indicatorii 
de 
preformanță 

Menține ritmul foarte 
bine 

Menține ritmul în 
general bine 

Uneori menține 
ritmul bine 

Arareori menține 
ritmul corect 

Urmărește mișcările 
de percuție corporală 
foarte bine 

Urmărește 
mișcările de 
percuție 
corporală în 
general bine 

Uneori 
urmărește 
mișcările de 
percuție 
corporală bine 

Arareori 
urmărește 
mișcările de 
percuție 
corporală 
stabilite 

Schimbă mișcările de 
percuție corporală pe 
timp, păstrând ritmul 
și tempoul foarte bine 

Schimbă 
mișcările de 
percuție 
corporală pe 
timp, păstrând 
ritmul și tempoul 
în general bine 

Uneori schimbă 
mișcările de 
percuție 
corporală pe 
timp, păstrând 
ritmul și tempoul 

Arareori schimbă 
mișcările de 
percuție 
corporală pe 
timp, păstrând 
ritmul și tempoul 
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Anexa 14.7. Spicuiri din răspunsurile elevilor 
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Proiect de lecție 15: Măsurarea energiei electrice în curent alternativ 

monofazat (clasa a 10-a) 
Autor: Anca Petriuc, Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Măsurări electrice în curent alternativ 

• Identificarea parametrilor electrici și aparatelor necesare măsurării energiei electrice 

• Analizarea procesului de măsurare a energiei electrice 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția, prin conținutul ei realizează legătura dintre noțiunile tehnice învățate și realitatea vieții zilnice. 
În capitolul anterior au fost predate noțiunile legate de putere electrică în curent alternativ, care stau la 
baza calculului energiei electrice, energie electrică de care ne folosim zilnic și fără de care nu mai putem 
concepe viața noastră. 
Parcurgând lecția, elevii ajung să-și pună întrebări legate de consumul energetic propriu, de modul de 
economisire a energiei – unul din punctele strategice la nivel european, ajung să decidă asupra modalității 
de măsurare a energiei electrice clasic sau modern. Lecția solicită o citire atentă a celor două materiale 
sub formă de text, dar și urmărirea a două filmulețe care subliniază anumite aspecte din text, iar strategia 
de predare implică rezumarea noțiunilor întâlnite și formularea de întrebări legate de un anumit conținut. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE  

• Să identifice parametrii electrici necesari pentru calculul energiei electrice; 

• Să analizeze procesul de măsurare a energiei electrice ; 

• Să compare cele două aparate de măsură a energiei electrice clasic si inteligent. 

• Să își calculeze propriul consum energetic pe o durată determinată; 

• Să formuleze întrebări graduale referitoare la lecția parcursă; 

• Să își asume amprenta energetică (să conștientizeze propriul consum energetic); 

• Să reducă amprenta energetică. 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să identifice cuvintele /expresiile cheie pe baza cărora se dezvoltă ideile principale. 
 

EVALUARE  

Pe durata lecției voi observa activitățile în perechi pentru a îndruma sau aprecia scrierea ideilor principale, 
predarea și formularea întrebărilor, pe baza postărilor fiecărei perechi de lucru; notarea postărilor fiecărei 
perechi (idei principale, rezumat, întrebări și răspunsuri). În partea de reflecție voi observa contribuția 
fiecărui elev la activitatea de reflecție propusă (diagrama Venn); în partea de extindere voi nota emailul 
trimis cu abordarea tehnică și creativă conform cerințelor. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Whiteboard pentru brainstorming (5 minute) 
Textul 0 – se folosește de către profesor pentru a exemplifica rezolvarea sarcinilor de lucru. (10 minute) 
Textele 1 si 2 sunt utilizate de fiecare pereche de elevi pentru a rezolva sarcinile de lucru. (textul 1 - citire 
10 minute, rezolvare sarcini 15 minute,  textul 2 – citire 10 minute, rezolvare sarcini 20 minute,  
Diagrama Venn – completare pe whiteboard (10 minute) 
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Resursele vor fi folosite de pe platforma ZOOM, textele vor fi accesate din link-urile postate în chat, 
eșalonat conform timpului prevăzut. 
Există o marjă de 2-3 minute necesară pentru încărcarea materialelor de vizualizat respectiv de postat în 
funcție de conexiunea la Internet. 
Timp total: 80 minute (2 sesiuni Zoom) 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Brainstorming: Ce vă vine în minte dacă vă spun „energie electrică”? (5 minute) 
 

Realizarea sensului  

JUICE: Organizați în perechi, elevii vor citi 2 texte și vor răspunde sarcinilor de lucru interpretând pe rând 
rolul de profesor. 
Înainte de a da sarcinile de lucru profesorul exemplifică procedura care trebuie realizată de elevi pe baza 
Textului 0 (vezi Anexa 15.1).  (10 min) 
Profesorul citește cu voce tare primele două paragrafe ale textului, scrie pe tablă ideea principală care 
constă în formula energiei electrice si unitățile de măsură Ws, KWh, respectiv VARs, KVARh. Apoi 
verbalizează formula, rezultând definiția energiei electrice: Energia electrică  este puterea electrică care 
se consumă într-un interval de timp, înmulțită cu durata intervalului de timp. Ea se măsoară în Ws/KWh 
respectiv VARs/KVARh.  
Ce neclarități aveți aici? Vă rog, puneți întrebări. 
Întrebare: De ce apar două tipuri de unități de măsură? (Deoarece avem două tipuri de energii, energia 
activă corespunzătoare puterii active și energia reactiva corespunzătoare puterii reactive.) 
Profesorul continuă să citească cu voce tare următorul paragraf. Ideea principală o scrie pe tablă: Energia 
se măsoară cu contoare (active sau reactive) care sunt alcătuite dintr-un dispozitiv wattmetric și un 
mecanism integrator. 
Întrebare: Ce fac cele 2 elemente componente ale contorului? (Dispozitivul wattmetric este cel care 
măsoară puterea, iar mecanismul integrator afișează energia consumată în funcție de timp.) 
Profesorul citește ultimul paragraf și notează ideea principală: Principiul de funcționare al contoarelor este 
diferit și avem contoare electrodinamice, contoare de inducție și contoare electronice. Cele 
electrodinamice se folosesc pentru curent continuu, cele de inducție pentru curent alternativ și se bazează 
pe fenomene fizice, iar cele electronice se folosesc tot pentru curent alternativ, dar folosesc circuite 
integrate. 
Întrebare: În ce constă diferența între ele? (Contoarele electrodinamice și cele de inducție sunt mai 
robuste și nu necesită o sursă de alimentare suplimentară, iar contoarele electronice sunt mai  precise, 
dar necesita o sursa auxiliara de alimentare pentru buna funcționare a componentelor electronice.) 
 
Pentru textele de mai jos, vezi Anexa 15.2. 
Text 1 – sarcini de lucru (25 de minute) 
- citire individuală 
- scrierea ideilor principale (prin consultare în perechi) pe caiet 
- elev 1 în rol de profesor predă textul 1, elev 2 pune întrebări în scopul clarificării. 
- elev 1 pregătește întrebări de tipul celor care apar în teste, iar elev 2 răspunde la aceste întrebări. 
 
Text 2 – sarcini de lucru (30 de minute) 
- citire individuală 
- scrierea ideilor principale (prin consultare în perechi) pe caiet 



 

113 
 

- elev 2 în rol de profesor predă textul 2, elev 1 pune întrebări în scopul clarificării. 
- elev 2 pregătește întrebări de tipul celor care apar în teste, iar elev 1 răspunde la aceste întrebări. 
Elevii postează ideile notate pe caiet. 
 

Reflecție 

Profesorul desenează o diagramă Venn pe whiteboard (Contor electric cu inducție – Contor electric 
inteligent, vezi Anexa 15.3), iar elevii completează direct pe tablă și în caiete. 
 

EXTINDERE 

Elevii vor trimite un mesaj electronic profesorului în care vor răspunde la următoarele întrebări: 
1. Care este consumul vostru (al familiei) energetic săptămânal? Exemplificați calculul. 
2. Aduceți 3 argumente în favoarea contorului electric pe care-l aveți acasă. 
3. Gândiți și numiți 3 modalități de reducere a consumului energetic propriu (al familiei) într-un mod cât 
mai eficient și creativ. 
Vă rog să păstrați structura unui mesaj electronic: formula de adresare, corpul mesajului în care se 
răspunde celor 3 cerințe și formula de încheiere. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Am considerat oportună implicarea mea în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a competențelor 
de literație adaptate învățământului profesional, având în vedere expunerea la texte care conțin un volum 
mare de informaţii și termeni de specialitate.  
Dacă partea dificilă în proiectarea lecției a fost alegerea conținuturilor, a textelor autentice de natura 
tehnică, pe atât de ușor mi-a fost să aleg metoda de învățare, unde am încercat să îmbin tehnicile de 
înţelegere a unui text scris cu cele de redactare a unui mesaj scris. 
Însă inovatoare a fost alegerea sarcinilor de lucru, fie individuale , fie de grup, astfel încât să dezvolt 
competențe socio-emoționale precum luarea de decizii responsabile. Cel mai mult mi-a plăcut emailul 
trimis de elevi prin care aceștia au evaluat corect consecințele propriilor acțiuni (consumul energetic al 
familiei) și au identificat soluții de ameliorare a problemelor descoperite. 
Consider că utilizarea acestor strategii de învăţare care să dezvolte competențe de literație și în același 
timp competențe socio-emoționale vor ajuta foarte mult la evoluţia elevilor și  creşterea motivației de 
învăţare. 
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ANEXE 

 

Anexa 15.1 Text 0 (fișă de documentare) 

 

 

Anexa 15.2 Adresele de accesare a textelor 1 și 2 

https://www.electricalc.ro/blog/masurarea-energiei-electrice-contoare - text 1 
 
https://despre-energie.ro/ghiduri/totul-despre-sistemele-de-masurare-inteligenta/ - text 2 
 

Anexa 15.3: Diagrama Venn 

 

Imaginea 15.1 - Diagrama Venn 

https://www.electricalc.ro/blog/masurarea-energiei-electrice-contoare
https://despre-energie.ro/ghiduri/totul-despre-sistemele-de-masurare-inteligenta/
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Proiect de lecție 16: Reacția solului (pH, aciditate, alcalinitate) (clasa a 

12-a) 
Autor: Camelia Ardelean, Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia Mare 

 

COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Monitorizarea calității solului 
- Identificarea în limbaj cotidian a unor noțiuni specifice indicatorilor de calitate ai solului 
- Conștientizarea importanței indicatorilor de calitate în viața reală  
- Citire cu înțelegere  
- Abilitatea de a înțelege perspectivele și de a empatiza cu ceilalți 

 

MOTIVAȚIA 

Lecția este o introducere în studiul unității de învățare Indicatori chimici de calitate, urmând ca în lecțiile 
următoare să studiem în detaliu indicatorii chimici, modul de determinare a acestora, care sunt 
materialele/aparatura necesare pentru determinarea practică și cum procedăm pentru a 
obține rezultate corecte. 
Fiind prima lecție din acest capitol, mi-am propus să îi provoc pe elevi să exploreze scopul/rolul 
determinării acestor indicatori, dar și importanța deosebită pe care acestia o au în viața reală. 
Lecția solicită elevilor să citească atent un text de două pagini A4 folosind o strategie de lectură. Este o 
ocazie pentru ei de a învăța o metodă de monitorizare a propriei înțelegeri a informațiilor dintr-un text pe 
care, mai apoi, o pot utiliza în procesul de învățare la orice disciplină. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 
- Să definească noțiunea de pH 
- Să identifice factorii care influențează reacția solului 
- Să descrie relațiile dintre diferite culturi și solurile pe care acestea se cultivă 
- Să explice necesitatea aplicării de amendamente 
- Să-și monitorizeze înțelegerea informațiilor dintr-un text 
- Să explice o emoție luând în considerare perspective din alte contexte 

 

CONDIȚII PREALABILE 

Elevii trebuie să aibă acces la internet (acasă) și să folosească motoare de căutare pentru a identifica surse 
relevante despre un anumit subiect. 
 

EVALUARE  

Pe parcursul lecției voi observa nivelul implicării elevilor; voi acorda o atenție specială observării activității 
elevilor pe parcursul utilizării strategiei de lectură SINELG pentru a mă asigura că elevii citesc textul atent, 
înțeleg ideile din text și își monitorizează propria înțelegere a informațiilor din text. 
Evaluarea învățării conținutului nou o voi realiza prin întrebări orale/ sarcini de lucru simple pe parcursul 
discuțiilor din cadrul lecției. Întrebările/ sarcinile de lucru ar putea fi: 

- În ce perioadă de timp s-a dezvoltat conceptul de pH? 
- Numiți factorii care influențează reacția solului. 
- Explicați necesitatea introducerii noțiunii de pH. 
- Prezentați ce soluri (în dependență de pH) sunt potrivite pentru fiecare cultură. 
- Explicați ce reprezintă ameliorarea solurilor și soluții de realizare. 
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Evaluarea învățării socio-emoționale se va realiza prin analiza explicațiilor oferite de elevi în 
etapa de reflecție. Analiza explicațiilor va avea în vedere următoarele criterii: 

- existența unei idei care explică motivația Google de a organiza un eveniment de celebrare a 
acestei invenții; 

- explicația conține cel puțin o idee care descrie sentimente specifice de recunoștință. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Conexiune la internet, videoproiector 
Articol https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen-chimistul-care-a-inventat-conceptul-de- 
ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196 
Copii ale articolului de pe siteul https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul- 
solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html (Anexa 16.1) – fiecare elev primește un exemplar 
Copii ale instrucțiunilor de lucru pentru elevi – metoda SINELG (Anexa 16.2) – fiecare elev primește un 
exemplar. 
Resurse procedurale:  discuție structurată, SINELG, eseul de 5 minute 
Managementul timpului: 2 ore (evocare: 20’; realizarea sensului: 60’; reflecția: 15’; Feedback: 5’). 
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

Discuție structurată despre aciditate/ alcalinitate, substanțe acide /alcaline, organizată, în 
principal, frontal; pentru a ne asigura că focalizăm gândirea elevilor spre tema lecției, putem 
solicita elevilor să discute cu un coleg răspunsul la anumite întrebări. 
Întrebarea de pornire a discuției structurate: Ați învățat despre acizi și baze. Gândiți-vă timp de 1 minut 
și apoi spuneți unui coleg/ unei colege din proximitate care credeți că este legătura între substanțele 
acide/alcaline și noțiunea de pH. 
Sunt colectate răspunsurile de la elevi și apoi discuția continuă; în cadrul discuției se vor cere elevilor 
justificări (de ex.: De ce considerați că este important să cunoaștem dacă o mostră de sol este 
acidă/alcalină?; Credeți că există o  anumită legătură între  aciditatea/alcalinitatea solului și tipul 
de cultură? Influențează acest lucru producția unei culturi?). 
Sunt notate pe tablă ideile elevilor. 
 

Realizarea sensului  

SINELG (Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii) – elevii citesc textul (Anexa 
16.1) folosind metoda SINELG. În text se vorbește despre reacția acidă/alcalină a solului, influența acesteia 
asupra diferitelor tipuri de culturi, ce fel de soluri prefer ă fiecare cultură. 
După citirea textului, elevii vor verifica dacă răspunsurile lor din cadrul discuției structurate coincid sau 
diferă de ideile prezentate în text. Pentru că metoda nu a mai fost utilizată, la începutul activității trebuie 
explicat elevilor ce au de făcut (în acest scop fiecare elev primește un exemplar al anexei 16.2). Fiecare 
elev primește un exemplar al anexei 1 și încep lectura textului folosind metoda SINELG. Activitatea elevilor 
este observată. Dacă elevii au înțeles ce au de făcut, sunt lăsați  să-și continue activitatea. Dacă se observă 
că vreunul dintre elevi nu a înțeles ce are de făcut, i se oferă sprijin. Dacă se observă că mai mulți elevi nu 
au înțeles ce au de făcut, se întrerupe activitatea elevilor și se exemplifică metoda pentru primul paragraf 
al textului. Apoi, elevii reiau citirea textului cu ajutorul metodei SINELG, până când toți elevii termină de 
citit textul. 
Elevii care termină mai repede de citit și notat pe margine textul, scriu în caiete tabelul din anexa 16.2 și îl 
completează. 

https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen-chimistul-care-a-inventat-conceptul-de-ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196
https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen-chimistul-care-a-inventat-conceptul-de-ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196
https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html
https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html
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După ce toți elevii au finalizat lectura textului, este realizată o discuție despre paragrafele pe care elevii le-
au marcat cu – sau ?. Este încurajată identificarea de răspunsuri în text (cu citirea atentă a paragrafului 
care oferă răspunsul/ răspunsurile) dar, dacă textul nu conține răspunsul/ răspunsurile căutate, sunt 
încurajați ceilalți elevi să răspundă (dacă știu) sau sunt încurajați toți elevii să caute informații pe internet 
și să împărtășească posibile răspunsuri la începutul orei viitoare. 
Este comparată validitatea ideilor notate pe tablă în etapa de evocare cu informațiile oferite de text. 
   

Reflecție 

Vom viziona împreună articolul de la linkul https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen- 

chimistul-care-a-inventat-conceptul-de-ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196 

Eseul de 5 minute. Sarcina de lucru: Explicați de ce credeți că Google a considerat că trebuie să 

celebreze această invenție. 

 

EXTINDERE 

Tema de casă 
Alegeți două exemplare din lista următoare: lavanda, aloe vera, rhododendron, afine, zmeură, coacăze, 
cătină, busuioc, roșii, castraveți, sfeclă roșie. Pentru fiecare precizați: caracteristici fizice ale solului, care 
este pH-ul la care se dezvoltă optim, cum procedăm dacă solul nu are pH-ul corespunzător pentru 
dezvoltarea optimă a plantei, metodele utilizate pentru corectarea pH-ului și substanțele folosite. 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Lecția a fost o introducere în studiul unității de învățare Indicatori chimici de calitate. Elevii au avut de 
citit atent un text de două pagini A4 folosind SINELG pe care, mai apoi, o pot utiliza în procesul de 
învățare la orice disciplină. 
Utilizez a doua oară textele autentice la această clasă și, poate, lecția s-a derulat mai bine de data aceasta. 
Au fost câțiva elevi care s-au plictisit, nu au avut răbdare, au analizat textul în grabă, fără să țină cont de 
sugestii, dar și elevi cărora le-a plăcut lecția. Aceștia din urmă au pus întrebări, s-au implicat în discuții  
dorind să afle cât mai multe informații referitoare la temă.  
Lecția a condus la formarea competențelor specifice vizate, oferind elevilor ocazia de a utiliza o strategie 
de lectură pentru analiza unui text, pe care o pot folosi la orice altă materie. 
În scopul colectării feedbackului, la finalul lecției am solicitat elevilor să completeze jurnalul de învățare. 
(Vezi Anexa 16.3) 
   

ANEXE 

 

Anexa 16.1 
Sursa: https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-
reglat.html 

Reacția solului depinde de raportul dintre concentrația ionilor de H+ și OH-. Când proporția ionilor de H+ 

este mai mare, reacția solului devine acidă, iar când predomină ionii de OH- , reacția este alcalină. 
 
De la teorie la practică, cunoașterea reacției solului (pH-ului) prezintă o deosebită importanță pentru 
fermieri, astfel aceștia pot determina dacă o anumită cultură se potrivește sau nu pentru terenul pe care 
îl au. 

https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen-chimistul-care-a-inventat-conceptul-de-ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196
https://www.mediafax.ro/life-inedit/s-p-l-s-rensen-chimistul-care-a-inventat-conceptul-de-ph-omagiat-de-google-printr-un-doodle-special-17234196
https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html
https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html
https://agrobiznes.md/de-ce-este-important-sa-cunosti-ph-ul-solului-si-cum-acesta-poate-fi-reglat.html
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În general, majoritatea plantelor cultivate preferă soluri cu pH-ul neutru, slab acid sau slab alcalin (6,3-
7,5). Plantele de cultură precum cartoful, secara sau ovăzul preferă solurile acide, iar gutuiul sau migdalui 
slab alcaline. 
În continuare sunt prezentate ce soluri (în dependență de pH) sunt potrivite pentru fiecare cultură. 

 
Ce fel de soluri preferă fiecare cultură în dependență de pH, Sursă tabel: Pedologie, Gh. Blaga, Cluj Napoca 
2005 
 
Este recomandat de a semăna/planta o anumită specie realizând analiza solului. Totuși, solurile ce au 
reacție acidă (cu valori de pH sub 6) sau cele cu reacție alcalină (pH-ul mai mare de 8) necesită ameliorare. 
În acest scop se folosesc amendamente pe bază de calcar, pentru solurile acide, sau sub formă de gips, 
fosfogips pentru solurile alcaline. 

Amendamentele utilizate în agricultura ecologică, dar și convențională  
Sursă tabel: Sistemul de agricultură ecologică, Chișinău 2018 
 
Ameliorarea solului este necesară deoarece atât în agricultura organică, cât și convențională, un sol 
sănătos ce asigură recolte înalte este un sol cu biotă (organisme vii), iar bacteriile – cele mai folositoare 
microorganisme pentru sol preferă mediul neutru și slab acid (valorile de 6-8 ale pH-ului), pe când 
ciupercile se dezvoltă la o reacție acidă (4-5). 
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Totodată, consumul elementelor nutritive de către plante depinde nemijlocit de pH. Calciul și magneziul 
sunt ușor asimilate de către plante la pH-ul de 7 – 8,5, azotul la pH-ul de 6,0 – 6,8, fosforul 6,5 -7,5, potasiul 
la pH-ul mai mare de 6, iar oligoelementele sunt asimilate mai ușor în mediul acid și mai greu în mediul 
alcalin. 
Astfel, în cazul în care veți administra anumite îngrășăminte, acestea ar putea să nu ofere efectul dorit din 
motiv că pH-ul nu este favorabil. Solurile alcaline, din cauza că conțin sodă, pot arde rădăcinile plantelor 
sau produce blocarea elementelor ca zinc, cupru și bor. 
Surse articol: Pedologie, Gh. Blaga, Cluj Napoca 2005; Sistemul de agricultură ecologică, Bios, Chișinău 
2018; Particularităție agriculturii organice, Chișinău 2003. 

 

Anexa 16.2. Instrucțiuni de lucru pentru elevi – metoda SINELG 

Citește textul cu atenție. Pe parcursul lecturării textului trebuie să notezi pe marginea lui niște semne 
care au o anumită semnificație: 
√ dacă ceva din ce ai citit confirmă ceea ce știai sau credeai că știi; 
- dacă o anumită informație pe care ai citit-o contrazice sau diferă de ceea ce știai sau credeai că știi; 
+ dacă o informație pe care ai întâlnit-o este nouă pentru tine; 
? dacă găsești informații care ți se par confuze sau dacă dorești să știi mai multe despre un anumit 
lucru. 
Reflectează asupra celor citite. Desenează în caiet tabelul de mai jos și completează-l rezumând ideile 
din paragrafele marcate cu semnele de pe coloanele tabelului. 
 

informații confirmate 
de text 

informații infirmate de 
text 

informații noi, 
neîntâlnite până acum 

informații incerte, 
confuze, care merită 

să fie cercetate 

√ 
 

- + ? 

    

 

Anexa 16.3. Jurnale de învățare completate 

  
Imaginea 16.1 – Jurnale de învățare completate 

 



 

120 
 

  



 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-973-0-37555-8 

 
 


