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I. Prefaţă 
Despre proiectele Erasmus+ desfăşurate la Colegiul Naţional  

„Mihai Eminescu” 
 

prof.Daniela-Irina MELISCH,  
manager proiect 

 
Începând cu anul şcolar 2018 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” a 

căpătat o dublă dimensiune europeană prin demararea celor  două proiecte 
Erasmus+, programul Uniunii europene care îşi propune să contribuie la 
dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de inserţie profesională prin oferirea 
unor oportunităţi de educaţie, formare şi activităţi de tineret sau de sport, 
proiecte ce se vor finaliza la sfârşitul anului 2020. 

Primul proiect, „Şcoala care ne place: încredere si motivaţie pentru 
învăţare”, face parte din acţiunea cheie 1 (KA1) a programului Erasmus+ şi 
are ca scop principal dezvoltarea instituţională a şcolii noastre prin activităţi 
care sa facă învăţarea mai atractivă pentru toţi factorii interesaţi, răspunzând 
diferitelor nevoi educaţionale ale elevilor si comunităţii. Axa principală 
abordată prin participarea cadrelor didactice la activităţi de formare 
internaţionale are ca obiectiv stimularea şi implicarea activă a profesorilor, a 
elevilor şi a părinţilor în învăţare pentru a îmbunătăţi succesul educaţional la 
toate nivelurile de şcolarizare. 

Acest proiect a vizat, într-o primă etapă, dezvoltarea competenţelor 
profesionale a cadrelor didactice din şcoală prin participarea la mobilităţile 
organizate de furnizori de formare profesională din Europa, având o 
tematică diversă: Metode active privind îmbunătăţirea motivaţiei și calităţii 
în mediile de învăţare, Dinamica grupului și abilităţi sociale în clasa, 
Creativitate şi inovaţie în predare şi cum utilizam muzica, arta, Informatica 
şi sportul în educaţie, Cum să utilizezi non-formalul în educaţia formală, 
Metode creative de predare-învăţare pentru a reduce abandonul şcolar într-o 
societate de învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Câteva din exemplele şi testimonialele de mai jos sunt concludente 
în vederea demonstrării scopului principal al proiectului. Participarea 
profesorilor la acest proiect a determinat realizarea acestui Ghid al lecţiilor 
atractive care pune în prim plan (prin lecţiile demonstrative susţinute de 
cadrele didactice în cadrul Comisiilor metodice din şcoală) metodele 
interactiv-participative asimilate pe durata cursurilor de formare.  
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Creativity in teaching and training –how to use music, art, ICT 
and outdoor activities in education (curs formare Malta). 

 
Cursul organizat în perioada 7-11 aprilie 2019, de Quarter Mediation 

– Olanda, cu titlul motivant „Creativity in teaching and trening-how to use 
music, art, ICT and outdoor activities in education” a oferit celor patru cadre 
didactice, prof. Divisevici Ana Maria, prof. Hurmuz Elena, prof. Costache 
Letiția și prof. înv. preșcolar Pînzaru Miruna, posibilitatea de a experimenta 
sistemul de învățământ maltez cu ajutorul exemplelor de bună practică, 
derulate în prestigioase instituții de învățământ insulare, precum St. Ignatius 
College Middle School din Handaq, The Visual and Performing Arts School 
și The National Sport School. 

Stagiul de perfecționare în care au fost implicate reprezentantele 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” a oferit posibilitatea interrelaționării 
cu profesori din Spania, Suedia, Croația, Germania și Olanda participanți la 
curs, oferind posibilitatea cunoașterii și comparării diverselor sisteme 
europene de învățământ. 

Pe parcursul celor cinci zile de curs, în cadrul unui program 
antrenant, ce a cuprins activități practice derulate în școli, de tip workshop, 
lucru în perechi sau în echipe, dar și reperele teoretice oferite prin lectorate au 
fost abordate metodele moderne de stimulare a elevilor pentru o învățare 
armonioasă. Metodele abordate au fost numeroase, printre care Teoria 
Inteligențelor multiple, Harta Minții, Tehnica realizării filmelor de scurtmetraj, 
Jocul lego, Vânătoarea de comori etc. Aceste metode au contribuit la 
dezvoltarea abilităților de achiziţie de informații, de motivare pentru învățarea 
continuă și îmbunătățirea competențelor metodologice de predare. 

Alături de informațiile inovative din domeniul didactic, experiența 
din Malta a însemnat o nouă aventură multiculturală și excepțională valoare 
personală adăugată. 

Prin participarea la acest curs cadrele didactice şi-au consolidat 
cunoștințele referitoare la abordarea metodelor inovative în procesul 
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instructiv-educativ, şi-au creat o noua viziune formându-şi abilități de 
integrare a noilor conținuturi într-un mod creativ, şi-au dezvoltat abilitățile 
de comunicare în echipă cu membri din națiuni și culturi diferite, şi-au 
îmbunătățit nivelul limbii engleze, au comparat sistemele de învățământ din 
Spania, Croația, Germania, Malta și şi-au îmbunătățit cunoștințele despre 
cultura malteză. 

Cursul a fost o îmbinare care a reunit armonios experiența formativă 
cu cea culturală. Profesorii participanţi au avut ocazia de a întâlni diferite 
metode și procedee interactive si inovative, diferite sisteme educaționale, 
diferite culturi, diferite personalități, care împreună, ca un tot unitar au 
contribuit la formarea lor, nu doar în calitate de cadre didactice, dar și ca 
oameni. 

Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom (curs 
formare Portugalia) 

 
În perioada 28 aprilie-5 mai 2019, trei profesori de la Colegiul 

National „Mihai  Eminescu” Suceava (prof. Daniela-Irina Melisch, prof. 
Tinela-Corina Nastasi şi prof. Ana-Cristina Şerban) au participat la cursul 
de formare Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom, 
organizat de CREF – Centro de Recursos Educativos e Fromação, ce a avut 
loc în Portugalia.  

Într-o atmosferă internațională cu profesori din toate colțurile 
Europei: Italia, Spania, Germania, Slovenia, Polonia, Estonia și chiar din 
Insula Réunion, cele trei cadre didactice au beneficiat de ore de formare cu 
totul speciale, pornind de la pagini de istorie şi civilizație portugheză 
(cursuri susținute de profesorul Joaquim Dasilva) și mergând pana la 
metode noi în care folosirea tehnicilor moderne, mai exact a telefoanelor 
mobile, calculatoarelor, videoproiectorului pot aduce un suflu nou orelor de 
predare-învățare-evaluare (ateliere coordonate de profesorii Vitor Costa, 
Sandra Fradao şi Ana Maria Costa). Pagini web și aplicații precum: 
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https://www.edutopia.org/,  https://get.plickers.com/, https://vocaroo.com/,  
https://wordart.com/, https://blabberize.com/, http://www.myhistro.com/, 
http://popplet.com/, https://www.mentimeter.com/,  http://www.classtools.net/,  
https://kahoot.com/, https://quizizz.com au reprezentat spațiile virtuale în 
care toţi cei prezenţi au învățat, au simulat și aplicat cunoștințele lor de 
specialitate în noi demersuri pentru viitoarele lor ore de predare. 

Tehnica nu poate exista însă fără partea umană, reală, palpabilă. De 
aceea la partea pragmatică a cursului bombardat de noutăți informaționale s-
a adăugat latura culturală care a însemnat vizitarea unor locuri speciale cu 
influențe maure, spaniole, portugheze, cum ar fi orașul Sintra, minunea 
geografică și cel mai vestic punct al Europei, Cabo da Roca, stâncile 
pitorești de pe malul Oceanului Atlantic - Boca do Inferno şi nu în ultimul 
rând, capitala plină de istorie Lisabona. Mai presus de orice, această 
mobilitate a însemnat pentru profesorii suceveni crearea unor legături de 
prietenie cu reprezentanţi ai unor sisteme educaționale diferite, adevărate 
exemple de bune practici, totul învăluit în muzica răscolitoare și plină de 
Saudade a ritmurilor fado. 

Creativity in teaching and training and how to use music, art, 
ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer learning, 
project method and non-formal methods of teaching for a better 
motivation and integration of learners with different social and cultural 
backgrounds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills (curs formare Olanda) 

 

 
 

În perioada 28 iulie - 1 august 2019, profesorii Brădăţan Claudiţa, 
Iurea Cătălina şi Popescu Anamaria au participat la cursul de formare 
”Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT, indoor 
& outdoor activities, games, team work, peer learning, project method and 
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non-formal methods of teaching for a better motivation and integration of 
learners with different social and cultural backgrounds, including migrants, 
for an education for sustainable development and life skills”. Acesta a fost 
organizat de Quarter Mediation, Utrecht şi s-a desfăşurat în Assen, Olanda. 
Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea instituţională a şcolii 
noastre prin activităţi care să facă învăţarea mai atractivă pentru toţi factorii 
interesaţi, răspunzând diferitelor nevoi educaţionale ale elevilor şi 
comunităţii. Au participat profesori din Croaţia, Estonia, Finlanda, 
Germania, Spania şi România.  

Cele trei cadre didactice au beneficiat de ore de formare cu totul 
speciale, pornind de la pagini de istorie, civilizaţie şi despre sistemul de 
educaţie în Ţările de Jos şi mergând până la metode noi în care folosirea 
tehnicilor moderne, mai exact a telefoanelor mobile, calculatoarelor, 
videoproiectorului, pot aduce un suflu nou orelor de predare-învăţare-
evaluare. Au realizat activităţi educaţionale la Drentse Archief, reprezentând 
exemple de bune practici de ateliere de creaţie interdisciplinare interioare şi 
exterioare, bazate pe TIC, artă, metoda proiectului, jocuri şi învăţare 
reciprocă şi metode non-formale de predare pentru o motivaţie mai bună şi 
integrarea elevilor cu diferite medii sociale şi culturale, inclusiv a 
migranţilor, pentru o educaţie pentru mediu, dezvoltare durabilă şi 
competenţe de viaţă. S-a pus accent pe importanţa TIC în educaţie 
„Învăţarea pentru viitor. Robotica de învăţare pentru abilitarea noua 
generaţie” şi modul de utilizare a TIC, metoda de proiect, jocuri, Peer 
Learning şi activităţile de interior pentru o mai bună motivare şi de integrare 
a elevilor cu diferite medii sociale şi culturale, inclusiv migranţi, pentru 
competenţele de viaţă educativă şi pentru o dezvoltare durabilă. Au 
participat la Conferinţa „Stop motion and Movie Maker” şi la workshopul 
ghidat ca un exemplu de bună practică pe un mod creativ de a folosi 
creativitatea, TIC, arta, muzica, munca în echipă şi metoda de proiect în 
predare. Au realizat activităţi educaţionale la Muzeul Drents: ”Treasure 
hunting” - (vânătoare de comori) sau modul de utilizare a activităţilor în aer 
liber, creativitate, arta (fotografie & arhitectura), TIC, metoda proiectului, 
munca în echipă şi metode non-formale într-un mod interdisciplinar, pentru 
o mai bună motivare şi integrare a elevilor cu diferite medii sociale şi 
culturale, inclusiv migranţii, pentru o educaţie pentru mediu, dezvoltare 
durabilă şi competenţe de viaţă. La finalul cursului, profesorii au fost 
evaluaţi printr-o prezentare de reportaj foto, oferind un feedback excelent. 
Mai presus de orice, această mobilitate a însemnat pentru profesorii 
suceveni crearea unor legături de prietenie cu reprezentanţi ai unor sisteme 
educaţionale diferite, adevărate exemple de bune practici. 
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Innovative Approaches to Teaching (curs formare Republica Cehă) 
 

 
În perioada 19-23 august 2019, profesorii Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu” Maria-Cristina Hetriuc, Rahila Cușnir și Mariana Mireuță au 
participat la cursul „Abordări inovatoare pentru predare” organizat de ITC 
International Training Center, la Praga. 

Cursul este un ghid practic conceput să ajute la îmbunătățirea 
calității și a eficacității procesului educațional. Activitățile didactice au avut 
ca scop încurajarea creativității, organizarea de proiecte, integrarea elevilor 
minoritari, utilizarea TIC ca instrument pentru dezvoltarea gândirii critice. 
Formatoarea, indianca Smriti Vasistha, s-a dovedit o profesoară talentată și 
cu simțul umorului, care a știut să creeze o atmosferă armonioasă și de 
cooperare între profesorii cursanți, veniți din Danemarca, Cipru, Spania, 
Portugalia, Croația, Finlanda, Austria, România. Temele abordate au fost de 
impact: competențele din secolul XXI, dezvoltarea gândirii critice și creative; 
învățarea bazată pe cercetare; jocurile didactice, utilizarea instrumentelor TIC 
pentru evaluare, pentru dezvoltarea creativității și a gândirii critice; abordarea 
claselor multiculturale; adaptarea materialelor didactice la nevoile claselor 
diferențiate, metacogniția. Astfel, profesorii au găsit foarte utile și atrăgătoare 
platformele educaționale prezentate în cadrul cursului:  

https://busyteacher.org, https://edpuzzle.com, 
https://www.superteachertools.us, https://www.khanacademy.org, 
https://www.storyjumper.com, https://kahoot.com, 
http://www.quivervision.com, http://rubistar.4teachers.org/index.php, 
https://quizizz.com, https://get.plickers.com 

În plus, organizatorii au pus la dispoziția cursanților un ghid foarte 
bine documentat, care a prezentat principalele obiective: Podul Carol, 
Centrul Vechi, Catedrala „Sf. Vitus”, Ceasul astronomic din turnul vechii 
Primării, Castelul Praga și Strada de Aur etc. De asemenea, profesorii din 
România au fost încântați de arhitectura orașului, de Casa Dansatoare, de 



9 
 

Muzeul Kafka, de expoziția Dali, precum și de lucrările pictorilor 
impresioniști. 

Așadar, excursia la Praga a favorizat atât formarea profesională prin 
descoperirea unor noi metode de predare, prin schimbul de idei dintre 
profesori, cât și deschiderea culturală inedită. 

Creativity in teaching and training and how to use music, art, 
ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer learning, 
project method and non-formal methods of teaching for a better 
motivation and integration of learners with different social and cultural 
backgrounds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills (curs formare Olanda). 
 

 
Doi profesori de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, prof. 

Laurenţa Hacman şi prof. Carmen Popa au participat la cursul de formare 
”Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT, indoor 
& outdoor activities, games, team work, peer learning, project method and 
non-formal methods of teaching for a better motivation and integration of 
learners with different social and cultural backgrounds, including migrants, 
for an education for sustainable development and life skills”, desfășurat în 
perioada 13 – 17 septembrie 2019 la Assen, Olanda şi organizat de Quarter 
Mediation. Au participat și profesori din Estonia, Franța, Ungaria, Islanda, 
Italia, Spania şi România. 

Cursul a început cu prezentarea programului și cu diseminarea 
proiectelor organizației Quarter Mediation. La finalul serii momentul 
”European fair” ne-a ajutat pe noi cursanții să ne cunoaștem mai bine. 

Pe lângă prezentarea făcută de fiecare dintre școlile participante a 
activităților specifice s-au purtat discuții pe tema sistemelor de educație din 
fiecare țară participantă, fapt a permis înțelegerea la un alt nivel a modului 
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în care sistemul de educație românesc se încadrează în sistemul de educație 
european. Activitățile organizate la Drentse Archief au reprezentat un 
exemplu de bună practică de ateliere de lucru interdisciplinare ce se pot 
organiza cu succes în afara instituției școlare prin folosirea jocului educativ, 
a învățării în pereche și a metodelor bazate pe TIC și pe metoda proiectului. 

Vizita la Drents Museum poate fi de fapt, un demers cu totul inedit 
de a proiecta o activitate educațională interdisciplinară în care folosind 
metoda povestirii, jocul de rol, arta, muzica și toate susținute de uneltele 
TIC oferă copiilor noi motivații și posibilități, de a îngloba noile achiziții 
cognitive și comportamentale într-o modalitate personalizată. 

Activitățile „Lego listening” și „Music, color and creativity” au fost 
un exemple de bună practică despre cum poate fi folosită arta, muzica, 
uneletele TIC îmbinate cu metoda proiectului, a jocului, a învățării în 
pereche în crearea unei motivaţii mai bune şi integrarea elevilor cu diferite 
medii sociale şi culturale, inclusiv a migranţilor, pentru o educaţie pentru 
mediu, dezvoltare durabilă şi competenţe de viaţă. 

Un model de activitate educativă interdisciplinară despre cum arta, 
muzica, istoria, geografia și tehnica susținute de uneltele TIC pot veni în 
sprijinul generării unei motivaţii mai bune, a integrării elevilor din diferite 
medii sociale şi culturale, inclusiv a migranţilor, a unei educaţii pentru 
mediu durabile şi în sprijinul creării unor competenţe de viaţă, a reprezentat-
o vizita la muzeul „De Wachter”. 

La finalul celor cinci zile de curs, profesorii au prezentat un reportaj 
foto ce a surprins aspecte importante din activitățile desfășurate, oferind un 
feedback de calitate. Cu certitudine putem afirma că acest curs a deschis, 
nouă profesorilor participanți, perspective noi în proiectarea didactică și în 
abordarea interdisciplinară în instruirea elevilor din diferite medii sociale, 
inclusiv migranți, în creearea unei motivații îmbunătățite și pentru o 
educație durabilă. Și nu în ultimul rând am creat noi legături de prietenie cu 
profesori ce-și desfășoară activitatea în sisteme educaționale diferite. 

Impactul proiectului „Şcoala care ne place: încredere şi motivaţie 
pentru învăţare” vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
cadrelor didactice prin însuşirea de noi tehnici, metode de lucru cu elevii 
pentru realizarea unui design al lecţiei cât mai atractiv si eficient, cât şi cea a 
competenţelor elevilor din perspectiva  formării abilităţilor de viaţă. În plus, 
prin contactul cu alţi profesori, formatori, şi împărtăşirea experienţelor de 
bună practică se vor putea stabili noi parteneriate pentru viitoare proiecte şi 
schimburi de experienţă în domeniul educaţiei şcolare. 
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E. L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching 
and leaRNING of maths 

Cel de al doilea proiect cu titlul “E. L.E.A.RNING. – European 
schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths”  are ca scop 
schimbul de bune practici între şcolile partenere privind instrumentele utile 
unei învăţări cât mai atractive a ştiinţelor, pornind de la dificultăţile întâlnite 
la elevi în studiul matematicii.  

Acest proiect implică, în principal, realizarea la nivelul instituţiilor 
partenere de activităţi legate de aplicarea Matematicii în robotică, biologie şi 
arte prin exerciţii şi jocuri atractive care să atingă scopul final al proiectului, 
acela de a face domeniul ştiinţelor cât mai atractiv pentru elevi şi de a creşte 
interesul acestora pentru învăţare. În plus, proiectul va oferi posibilitatea 
unor elevi din şcoala noastră să călătorească în cele 3 ţări partenere (Italia, 
Turcia şi Bulgaria) în scopul  dezvoltării competenţelor în domeniul 
ştiinţelor, dar şi a limbilor străine, ţinând cont de limba de comunicare a 
proiectului (engleza) şi de diversitatea lingvistică a ţărilor partenere. 

Prima mobilitate care a avut loc a fost cea din Bulgaria, unde au 
participat un grup de 6 elevi şi 2 cadre didactice. Tema abordată a fost 
legată de ”Aplicațiile matematicii în biologie”. 

 
În proiect au participat echipaje formate din doi profesori (un 

profesor de limba engleză și un profesor de biologie) și șase elevi. Au fost 
prezenți reprezentanții din patru țări: Bulgaria (țara gazdă), România, 
Turcia, Italia. 

Elevii din țările membre au comunicat între ei în limba engleză și au 
lucrat interactiv, pe grupe formate din elevi din fiecare stat, utilizând I.T.-ul. 

Echipajele țării gazdă au prezentat în format Power-Point. aplicațiile 
matematicii în biologie ce au vizat temele: Determinismul genetic al sexelor 
și creșterea numerică a populației; Numerele lui Fibonacci; Codul genetic și 
sinteza proteinelor; Identificarea numărului de specii sau de animale; 
Stabilirea indicelui de masă corporală; Alcătuirea rețetei zilnice în funcție de 
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numărul de calorii. Evaluarea activităților s-a realizat online prin rezolvarea 
unor teste interactive. 

Participarea în aceste proiecte este o oportunitate de a colabora cu 
elevii și profesorii din alte state membre U.E. Elevii din România s-au 
adaptat foarte repede și au dat dovadă că sunt buni cunoscători ai limbii 
engleze și de asemenea că au noțiunile de bază în domeniul matematicii și 
biologiei. 

Sistemul educațional din Bulgaria este asemănător cu al nostru în 
ceea ce privește structura anului școlar, programa, conținuturile, manualele 
și formele de evaluare. 
 

Mobilitate România.  

 
In perioada 14-19 octombrie 2019, la Colegiul Național „Mihai 

Eminescu”, Suceava, a avut loc cea de a doua întâlnire a proiectului 
Erasmus+  având ca invitați profesori și elevi din școlile partenere din Italia, 
Bulgaria și Turcia. 

Activitățile proiectului s-au desfășurat în jurul temei principale a 
proiectului : predarea interdisciplinară a matematicii, de această dată pe 
ritmurile muzicale ale muzicii clasice, moderne sau folclorice. 
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Invitații, divizați în grupuri mixte, au lucrat la demonstrarea legăturii 
strânse între matematică și muzică: ritm, sunet, mișcare şi au creat afişe 
ilustrative pe această temă. Plecând de la aceste afişe elevii, îndrumaţi de 
profesorii din ţările partenere, au creat scurte secvenţe video cu activităţi 
muzicale de spargere a gheţii pentru orele de matematică.  

 
Profesorii din învățământul primar și pre-primar au susținut lecții 

demonstrative pentru a ilustra aplicabilitatea muzicii la orele matematică sau 
necesitatea utilizării  matematicii la orele de muzică. 

Din cadrul proiectului nu au lipsit activitățile culturale de 
documentare: vizita la muzeul  „Ciprian Porumbescu” sau la Muzeul Ştiinței 
şi Tehnicii  „Ştefan Procopiu” de la Palatul Culturii, activități care au întărit 
legătura între cele două discipline atât de diferite, dar totuși cu atât de multe 
conexiuni pe care elevii le-au exploatat cu imaginaţie şi creativitate. 

Avantajele pe care le aduc aceste proiecte şcolii sunt numeroase. 
Mai presus de toate, participanţii au ocazia de a vizita locuri noi, de a 
cunoaşte persoane noi, de a-si face prieteni şi de a trăi, pentru câteva zile, 
într-o altă cultură. Mai mult, cu toţii îşi îmbunătăţesc competenţele de 
comunicare în limba engleză şi îşi dezvoltă abilităţile de lucru în echipă. 
Proiectele internaţionale pun accentul pe educaţia non-formală, pe 
interdiciplinaritate, şi de aceea, ele joacă un rol decisiv atât în îmbunătăţirea 
ofertei educaţionale a şcolii noastre, cât şi în dezvoltarea personală a 
profesorilor şi  a elevilor participanţi.  
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II. ERASMUS+KA101 
 
 

Aplicaţii interdisciplinare –  
Construirea si programarea roboților 

 
Prof. Claudița Dorina BRĂDĂȚAN 

profesor TIC, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, participant la 
cursul de formare „Creativity in teaching and training and how to use 
music, art, ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer 
learning, project method and non-formal methods of teaching for a better 
motivation and integration of learners with different social and cultural 
backgrounds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills” 

 
Data: 17. 01. 2020 
Clasa: a X-a B 
Unitatea de învăţare: Aplicaţii interdisciplinare şi analiza eficienţei unui 
algoritm 
Tipul lecţiei: lecţie de formare de priceperi şi deprinderi 
Competență generală: Promovarea roboticii în mediul educațional 
Competențe specifice: 
-înțelegerea conceptelor de bază ale roboților 
- familiarizarea cu programarea roboților 
- înțelegerea posibilităților și limitelor roboților 
- dezvoltarea la elevi a competențelor de rezolvare de probleme 
Obiective operaţionale (competenţe derivate): La sfârşitul lecţiei: 
O1: elevii vor putea să înțeleagă conceptele de bază în robotică: senzori, 
intrări, ieșiri etc. 
O2: elevii vor putea să înțeleagă un mediu de simulare şi de testare a 
activităţii unui robot 
O3: elevii vor folosi un algoritm din mediul de programare al robotului 
O4: elevii vor iniţia unele activităţi cu roboți 
O5: elevii vor diseminarea informațiile de bază despre industria roboticii și 
despre potențialul acesteia 
Obiective  formative: Elevii să fie capabili: 

• să emită judecăţi de valoare şi să formuleze concluzii 
• să opereze corect cu noţiunile însuşite 

Obiective afective: Elevii să fie capabili: 
• să participe activ la lecţie 
• să colaboreze între ei 
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Resurse: 
Materiale: calculatorul, videoproiectorul, 2 roboți, piese componente; 
Procedurale: 
• Metode de comunicare orală:  

� expunerea; 
� conversaţia; 
� Lecture "The importance of ICT in education"- învățată în 

cadrul Proiectului Erasmus+KA101 nr. 2018-1-RO01-
KA101-047796 

• Metode de acţiune:  
� Învăţarea prin descoperire; 
� "Learning for the future. Robotics learning for empowering 

the new generation" - învățată în cadrul Proiectului 
Erasmus+ KA101 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796 

• Procedee de instruire: Învăţarea prin descoperire dirijată, experimentală, 
conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor, 
exemplificarea; 

Forma de activitate: pe grupe şi individuală 
Bibliografie: https://www.quartermediation.eu/home/ 
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Nr. 
crt 

Momentele 
lecţiei 

Obiective 
operaţio- 

nale 

Activitate profesor Activitate elevi Timp Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

- Se stabileşte prezenţa si se 
verifică dacă sunt asigurate 
condiţiile utile pentru 
desfăşurarea lecţiei 

- elevii de la Liceul Teoretic Filadelfia 
pregătesc robotul și materialele necesare 
pentru desfășurarea lecției 

1 - 

2.  Captarea 
atenţiei şi 
anunţarea 
obiectivelor 

- O1,O2, 
O3 

Enunţă obiectivele lecţiei şi 
subliniază importanţa practică 
a domeniului Roboticii. 
Profesorul aprecizează că 
domeniul Roboticii este un 
domeniu interdisciplinar. 
Pentru a putea rezolva cu 
succes o sarcină de lucru, de 
exemplu construirea unui robot 
care să parcurgă un labirint, 
sunt necesare cunoștințe 
aplicate de matematică, fizică, 
inginerie și programare. Nu 
este suficient ca elevii să aibe 
cunoștințe teoretice este foarte 
important ca ei să poată aplica 
practic aceste cunoștințe. 

- reţin obiectivele; 
 

2 - 
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3. Actualizarea 
cunoştinţelor 

O1,O2, O3, 
O4 

Profesorul, realizează 
împreună cu elevii o scurtă 
trecere în revistă a 
cunoștințelor despre roboți. Nu 
întâmplător în SUA și Marea 
Britanie, in domeniul educației 
se folosește un nou acronim 
STEM (Science, Technology, 
Engineering, and 
Mathematics) care desemnează 
un nou domeiu al educației, 
care ar trebui să pregătească 
tânara generație pentru 
profesiile de înaltă tehnologie. 
In cadrul activităților practice 
de robotică, elevii desfășoară 
activitățile în echipă, de o 
manieră metodică, autonomă și 
responsabilă.  

- elevii care au realizat primul lor robot 
dezbat subiectul împreună cu colegii lor. 
Elevii proiectează, dezvoltă și 
îmbunătățesc proprii roboți, având ca 
obiectiv rezolvarea unei sarcini practice, 
uneori într-un timp limitat. Ei pot să 
dezvolte proiecte complexe pe care să le 
prezinte la expoziții sau târguri de 
științe, sau pot să se pregătească pentru 
participarea la competiții de robotică. 
Probabil că cel mai important argument 
este că Robotica îi pregătește cu 
adevărat pentru viitor. Se familiarizează 
cu noile tehnologii care în cațiva ani vor 
avea un impact fundamental în viața de 
zi cu zi. 

10  

4. Dirijarea 
învăţării 

O1,O2, O3, 
O4 

Profesorul pune în evidenţă, pe 
parcursul lecției faptul că 
implicarea elevilor în activități 
de Robotică în școală, are 
numeroase avantaje: ajută la 
dezvoltarea gândirii critice, 
permite selectarea metodelor 
de lucru, duce la creșterea 
responsabilității elevilor, la 

- elevii de la LTF prezintă colegilor de 
la CNME circuitul electric al robotului  
realizat de ei. 

20 Evaluare 
cu scop 
formativ  
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implicarea activă și produce 
autoîncredere. 
Proiectarea și construirea 
roboților, poate dezvolta la 
elevi abilități pentru rezolvarea 
problemelor, promovează 
învățarea prin cooperare prin 
conceperea unor sarcini de 
grup. Bazele științelor exacte, 
matematica, fizica și 
tehnologiilor pot fi mai bine 
înțelese prin construcția 
roboților. 
 
 
 
 
 

 
 
și exemple de  funcții utilizate: 
private void 
runForward(double distance){ 
        int ticks = 
(int)(distance/0.280357); 
        
deltaTicksLeft+=ticks; 
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deltaTicksRight+=ticks; 
        
leftDrive.setTargetPosition(d
eltaTicksLeft); 
        
rightDrive.setTargetPosition(
deltaTicksRight); 
        
leftDrive.setPower(FORWARD_SP
EED); 
        
rightDrive.setPower(FORWARD_S
PEED); 
        
while((leftDrive.isBusy()||ri
ghtDrive.isBusy()) && 
opModeIsActive()) { 
        } 
        
leftDrive.setPower(0); 
        
rightDrive.setPower(0); 
    } 
 
- Cele două grupe de elevi testeaza 
robotul 



21 
 

5.  Asigurarea 
transferului, 
feedback-ului 

O2, O3, O4 Profesorul urmăreşte realizarea 
părții fizice a unui robot 
simplificat de către elevii de la 
CNME sub îndrumarea 
elevilor de la LTF 
 

- elevii de la CNME descoperă modul în 
care pot realiza singuri partea principală 
a robotului având la dispoziție piesele 
necesare și sprijinul colegilor de la LTF 
- elevii de la CNME testeaza robotul 
creat de ei 

10 Evaluare 
cu scop 
formativ  

6. Intensificarea 
retenţiei 

O2, O3 Profesorul discută cu toți elevii 
despre posibilitatea de a 
construi un robot simplu 
folosind exemplele din 
manuale iar elevii de la 
CNME, discută și despre 
programarea roboților simplii. 

- elevii participă activ la aceste discuții 
 

5 Evaluare 
formativă 

7. Tema pentru 
acasă şi 
aprecieri 
asupra 
activităţii 
elevilor 

O5 

 
Profesorul apreciază verbal 
elevii care s-au remarcat, elevii 
care au dat răspunsuri foarte 
bune şi trasează elevilor de la 
CNME sarcina de a realiza un 
referat cu informațiile de bază 
despre industria roboticii și 
despre potențialul acesteia 

- elevii îşi notează subiectul referatului 2  
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Muzica jazz, rock,  pop 

 
Prof. Letiția COSTACHE 

profesor Muzică, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, participant 
la cursul de formare “Creativity in teaching and training –how to use 
music, art, ICT and outdoor activities in education” 

 
Data: 22.01.2020 

 
Obiectul: Educație muzicală 
 
Clasa: a X-a C 
 
Unitatea de învățare: Curente, orientări, tendinţe (muzica de diferite 
tipuri) ale sec. XX 
 
Detaliere de conținut: Muzica jazz, rock,  pop 
 
Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştințelor 
 
Timp: 50 minute 

 
COMPETENŢE GENERALE: 
 

1. Corelarea în practica muzicală a elementelor de limbaj muzical 
receptate; 

2. Exprimarea prin si despre muzică, valorificând dimensiunile 
afective, creative și estetice ale propriei personalități. 

 
VALORI ŞI ATITUDINI: 
• Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural 
comun al societăţii; 
• Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea 
creaţiilor muzicale; 
• Atitudinea reflexivă asupra valorii muzicii în viaţa individului şi a 
societăţii; 
• Semnificarea lumii prin arta muzicală; 
• Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice, ca alternative 
la manifestările de tip kitsch. 
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COMPETENȚE SPECIFICE: 
 
1.1 Descoperirea auditivă a unor elemente ritmico-melodice din cântece, 

corelarea acestora cu noţiunile corespunzătoare 
şi compararea lor; 

1.2 Recunoașterea în cadrul audiției a unor teme memorate după auz sau 
descifrate; 
1.3 Diferențierea unor genuri și forme muzicale în audiții repetate selectând 
auditiv elementele specifice acestora; 
2.1 Exprimarea impresiei asupra unor lucrări audiate, utilizând termeni de 
specialitate; 
2.2 Compararea modalităților de exprimare specifice muzicii cu cele ale 
altor arte, descriind creații artistice accesibile. 
 
 
O.1 – Să dea exemple de genuri muzicale din sec. XX; 
O.2 – Să descrie principalele genuri muzicale: jazz, rock, pop; 
O.3 – Să conceapă hărţile, folosind cunoştinţele dobândite; 
O.4 - Să danseze cât mai expresiv; 
O.5 - Să redea prin dans ritmul fiecărui gen muzical. 
  
METODE ȘI PROCEDEE:  conversația, lucrul în echipe, expunerea, 
explicația, conversația euristică, mind-mapping, interpretative dance 
 
RESURSE:  - video - proiector, hârtie flipchart, creioane colorate, markere, 
CD, laptop, caiet 
FORMA DE ORGANIZARE:   frontal- individuală, pe grupe 
BIBLIOGRAFIE: Sofica Matei, Mihaela Marinescu - „Educație 
muzicală”, Manual pentru clasa a X-a, Editura Didactică și Pedagogică 
                                  G. Munteanu „Didactica educației muzicale”, Editura 
Fundației România de Mâine, Bucureşti, 2005 

      Carmen Chelaru - „Istoria muzicii” 
           Suport curs : Creativity in teaching and training and how to use 
music, art, ICT indoor and outdoor activities, team work and project 
method in education for a better students motivation”, 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 
 
SECVENȚELE 
ACTIVITĂȚII 

TIMP ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 
ELEVILOR 

RESURSE METODE SI 
PROCEDEE 

I. Moment 
organizatoric 

2 min - anunţarea activităţilor ce se 
vor desfăşura pe parcursul orei 

- elevii se pregătesc 
pentru lecţie; 

  
Dialogul 

 
II. Evocarea 
 
Construirea 
ancorelor şi 
formularea 
obiectivelor 

8 min - Profesorul prezintă 
obiectivele lecţiei 
 
- Care sunt genurile muzicale 
reprezentative ale sec.  XX? 
 
- Ce este jazz - ul şi care sunt 
caracteristicile genului? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elevii ascultă cu 
atenţie 
 
- Genurile 
reprezentative sunt: 
jazz, blues, pop, rock, 
muzica de divertisment, 
etc.  
- Jazz-ul este un 
fenomen muzical al 
secolului XX, bazat pe 
un mod specific de 
exprimare, în care 
fiecare executant 
interpretează în manieră 
proprie o melodie. 
- Caracteristicile jazz-
ului sunt: 

  
 

Conversația 
euristică 

 
 
 
 
 
 
 

Expunerea 
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- Când a apărut jazz-ul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ce este rock-ul şi prin ce se 
caracterizează? 
 
 
 
 
 
 

- Ritmul bogat - binar, 
în măsuri de patru timpi, 
cu accentuarea timpilor 
slabi în acompaniament 
şi a sincopei în melodie. 
- Swing-ul  - este acea 
legănare ritmică 
obţinută printr-un 
decalaj dintre vocea 
superioară şi cea 
inferioară. 
 
-  Muzica de jazz s-a 
născut în jurul anului 
1900, în New Orleans, şi 
a parcurs trei perioade: 
veche, clasică şi 
modernă. 
În aceste perioade s-au 
cristalizat mai multe 
stiluri, dintre care: 
dixieland, swing, be-
boop, cool, hard, soul.  
- gen de muzică 
interpretată de grupuri 
restrânse, având în 

 
 
 

 
 

Explicația 
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- Când a apărut muzica pop ? 

componență solist vocal 
(sau grup vocal), chitare 
electrice și secție ritmică 
ce creează pulsația 
binară deosebit de 
puternică. 
Origini: 
rock and roll (to rock = 
a se legăna, to roll = a se 
rostogoli) 
Blues, country music 
(muzica fermierilor nord 
americani, rhythm and 
blues (R&B) 
- Muzica pop reprezintă 
un gen muzical și cea 
mai consistentă parte 
componentă a muzicii 
corespunzătoare culturii 
de masă (en. popular 
culture)  
de-a lungul secolului 
XX, continuându-se 
până în prezent. În 
majoritatea cazurilor, 
structura muzicii pop 
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este una lejeră, pe 
ritmuri agreabile, 
adeseori dansante. 

III. Realizarea 
sensului  
(Dirijarea 
învăţării) 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Profesorul explică elevilor 
tehnica mind-mapping şi 
sarcinile pe care le au de 
îndeplinit aceştia. 
Pentru a realiza mind-mapping 
sau harta minții, elevii vor 
începe cu o idee centrală pe 
care vor clădi idei şi informaţii 
legate de ideea de bază. Le vor 
uni cu ajutorul liniilor și vor 
face asocieri pe măsură ce 
acestea se dezvolta. Elevii pot 
insera creativ culori, grafice, 
fundaluri, colaje, desene etc. 
- Profesorul formează 5 grupe 
a câte 6 elevi, fiecare grupă 
având o idee centrală diferită. 
Grupa 1 - Muzica 
Grupa 2 - Genuri muzicale ale 
sec. XX 
Grupa 3 - Jazz 
Grupa 4 - Rock 

- Elevii ascultă cu 
atenţie şi iau notiţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elevii îndeplinesc 
sarcinile într-un mod cat 
mai creativ. 
 

 Explicația 
 
 
Mind-mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrul în 
echipe 
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15 min. 

Grupa 5 - Creativitate 
 
 
- La final, profesorul invită 
fiecare grup să prezinte ceea ce 
au lucrat. 
 
- Pentru a compara şi a 
delimita cat mai bine ritmurile 
fiecărui gen în parte, grupele 
deja formate vor alege cate o 
piesă şi vor face un 
Interpretative dance. 

 
- Elevii prezintă în faţa 
clasei.  
 
Elevii selectează piesa şi 
repetă mişcările pentru 
dans. 
 
 
 
 

 
 

Expunerea 
Dialogul 

 
 
 
 
 
 

IV. Reflecția 
 Asigurarea 
feedbackului 
 
V. Evaluarea  
 
 
 
 

3 min. 
 
 
 
  2 min.  

- Profesorul îi roagă pe elevi să 
scrie câte o emoţie, un cuvânt-
cheie, un gest care să 
definească activitatea grupelor. 
 
Interevaluare, aprecieri 
verbale, notare  
 

Răspund cerinţei  caiete Exerciţiul 
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Aspecte ale literației și ale  
metacogniției aplicate la literatură.  

Tehnici de învățare eficientă 
 

Prof. Rahila CUȘNIR 
profesor limba latină, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Innovative Approaches to Teaching” 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Școala 
CLASA: a IX-a D 
SUBIECTUL: Corigența (cap. VII din romanul lui Mircea Eliade - 
Romanul adolescentului miop) 
CONŢINUTURI: 
                TEXT-SUPORT: Mircea Eliade - Romanul adolescentului 
miop  
             CONCEPTE OPERAŢIONALE: temă literară, jurnal, roman/ 
metaroman, discurs narativ (elemente specifice), instanţele comunicării 
narative, perspectivă narativă,  secvenţă  epică, scenă, ficţiune şi realitate   
                           
METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE: conversaţia euristică, 
problematizarea, lectura expresivă/selectivă, activitatea independentă, 
învăţarea prin descoperire, lucru în grupe; ciorchinele, tabelul T etc. 
COMPETENŢE SPECIFICE:  
• 1.4   redactarea unor texte diverse; 
• 1.5   utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în 
diverse situaţii de comunicare; 
• 2.1.  aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau 
nonliterare; 
• 2.4  analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare 
studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor; 
• 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale 
şi nonficţionale; 
• 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor 
literare studiate; 
• 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  
•  Mircea Eliade - Romanul adolescentului miop, Editura Garamond, 
Bucureşti 1996 



35 
 

•  Eugen Simion - Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Editura Demiurg, 
București, 2001 
• *** Dicţionar de terminologie  literară, Editura Paralela 45, 2006 
• *** Dicționarul general al literaturii române, Editura Univers 
Enciclopedic,   București, 2004 
• Florentina Sâmihăian - O didactică a limbii și literaturii române, Ed. Art, 
2014     
•  Innovative Approaches to  Teaching  -  Suportul cursului desfășurat la 
Praga (ITC – International TEFL Certificate), în perioada 19-23 august 
2019.  
 
Resurse: umane - capacitatea de analiză şi de reflecţie a elevilor clasei a 
IX-a D  
                materiale - fişe de lectură, fişe bibliografice, dicţionare (de teorie 

literară/dexonline), volume de critică, tabla, scheme, 
fişe de sistematizare etc. 

 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  
• exerciţii de lectură şi de înţelegere a textului epic;  
• aplicarea conceptelor operaţionale specifice; 
• exerciţii de interpretare a unor fragmente de text; 
• exprimarea opiniilor argumentate în legătură cu acțiunile protagonistului, 
stilul operei, tehnicile de învățare eficientă. 
 
Forme de evaluare: 
evaluarea formativă – observarea sistematică a elevilor, aprecieri prin 

calificative  şi note 
evaluarea sumativă – alcătuirea unui text argumentativ despre strategiile 
învățării eficiente/depășirea obstacolelor în învățare, valorificând textul-
suport.  
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PROIECT DIDACTIC 
 

DATA: 27  ianuarie 2020 
CLASA: a IX-a D 
TITLUL LECŢIEI: Corigență (Mircea Eliade - Romanul adolescentului 
miop) 
TIPUL LECŢIEI: mixtă 
COMPETENŢE SPECIFICE:  1.4;  1.5;  2.1; 2.4; 2.5; 2.6; 3.3.  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE - La finalul lecţiei, elevii vor putea: 

1. să identifice elemente ale contextului apariției romanului; 
2. să formuleze temele romanului; 
3. să încadreze romanul în tipologia specifică (roman autobiografic, 

subiectiv, psihologic);  
4. să explice deosebirile dintre realitate și ficțiune, valorificând 

conceptele de jurnal și roman autobiografic; 
5. să explice relaţiile conflictuale dintre protagonist și profesor 

(cauze, impact, soluții etc.); 
6. să analizeze comportamentul personajelor literare, îndeosebi cel 

al protagonistului; 
7. să identifice modalitățile de caracterizare a protagonistului;  
8. să formuleze puncte de vedere argumentate prin trimiteri la 

textul şi la contextul operei; 
9. să-şi consolideze deprinderile de muncă intelectuală şi 

competenţa de exprimare orală sau scrisă în diverse situaţii de 
comunicare; 

10. să realizeze conexiuni cu propria activitate de învățare, 
exprimând opinii argumentate prin raportare la comportamentul 
personajului; 

11. să identifice modalități de învățare eficientă, aplicând 
tehnicile/chestionarele metacognitive. 

STRATEGIE DIDACTICĂ: Modelul Clasa inversată/Flipped classroom 
               Modelul Evocare – Realizarea sensului - Reflecţie  
       
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  
• exerciţii de lectură şi înţelegere a textului epic
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Momente/Secv
enţe didactice 
şi obiective 
operaţionale 

Conţinuturi Sarcini de 
învăţare 

Strategii didactice 

Forme de 
evaluare 

Forme 
de org. 
a 
învăţării 

Resurse 
materiale 

Resurse 
Procedu- 
Rale 

Moment 
organizatoric 
Icebreaking 
1. Evocarea 
Construirea 
ancorelor 
Formularea 
obiectivelor 
 
 
 
O1, O2, O.3, O7, 
O8 

 
 
 
 
 
• Enunțarea 
obiectivelor 
lecției 
• Contextul 
apariției 
romanului 

- Menționează 
trei strategii de 
învățare care te 
ajută în 
pregătirea 
lecțiilor.  
- Ce consideri 
că trebuie să îți  
îmbunătățești 
pentru a-ți 
atinge  
obiectivele  
școlare? 
  
Anexa 1 

Individuală 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
Flipped 
classroom 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fişe de 
lectură 
 
 
Notițe 
 
 
Fișe critice 

 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
euristică 
 
 
 

Orală 
 
 
 
 
Răspunsu
ri la itemii 
din Anexa 
1 

2. Realizarea 
 sensului 
Dirijarea 
învăţării 
 

• Temele 
romanului 
• Impresii/opinii 
despre roman 

 
 
Anexa 1 
 
 

Frontală 
 
 
 
 

 
Romanul 
Fișa critică  
(Eugen 
Simion) 

 
Lucru în  
echipe 
 

 
Fișa de 
lectură 
(jurnalul 
dublu) 
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O1, O2, O.3, O4, 
O5, O6, O7, O8, 

O9, O10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 1., O.2, O.3 

• Aplicarea unor 
concepte precum: 
roman, jurnal, 
structură, 
perspectivă 
narativă  
 
Sarcini de lucru 
pe structura 
specifică 
literației: 
�Activarea 
cunoștințelor 
prealabile � 
Deducția  
� 
Monitorizarea/cla
rificarea  
� Realizarea 
conexiunilor  
� Interogarea 
� Documentarea 
(căutarea - 
selectarea)  
� Organizarea 
� Rezumatul. 

 
 
Anexa 1 

 
 
Lucru în  
echipe 
 

Fișa cu 
exerciții  
(Anexa 1) 
Fișa de 
lectură 
(jurnalul 
dublu) 
Dicționare 
(DEX 
Dicționar de 
termeni 
literari) 

 
 
Răspunsu
ri la itemii 
din Anexa 
1 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
Notare 
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• Protagonistul  - 
statut social, 
psihologic și 
moral 
• Evoluția 
relației dintre 
protagonist și 
Vanciu   
• Conflictele 
• Comentariul 
unor fragmente 
ce reliefează 
atitudinile și  
comportamentul 
personajelor  

3. Reflecţia 
Realizarea 
performanţei 
 
O10 
O11 

• � 
Vizualizarea 
Alcătuiți 
organizatori 
grafici care să 
sintetizeze 
informațiile din 
această lecție 
(roman, 
metaroman, 

Anexa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontală 
Organiza- 
torii grafici 
 
 
 
 
 
 
Individuală 

 Ciorchine 
Tabel T 
 

Răspunsu
ri la itemii 
din Anexa 
1 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
Notare 
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• aplicarea conceptelor operaţionale specifice; 
• exerciţii de interpretare a unor fragmente de text; 
• exprimarea opiniilor în legătură cu comportamentul protagonistului și strategiile de învățare ale acestuia 
Forme de evaluare: 
- evaluarea formativă – observarea sistematică a elevilor, aprecieri prin  calificative  şi note; 
- evaluarea  sumativă – alcătuirea unui text argumentativ privind strategiile eficiente de învățare. 
 
                                                                                                                                                                                                                

jurnal,  realitate, 
ficțiune, 
structură, 
perspectivă 
narativă, 
modalități de 
caracterizare a 
protagonistului - 
statut social, 
psihologic, 
moral, strategii 
de învățare 
eficientă, blocaje 
în învățare etc.)   
 
Temă pentru 
acasă  

 
 
Anexa 1 
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Anexa 1 
Mircea Eliade - Romanul adolescentului miop 

Pre-text 
1. Menționează trei strategii de învățare eficientă, care te ajută în pregătirea 
lecțiilor.  
2. Ce consideri că trebuie să îți  îmbunătățești pentru a-ți atinge  obiectivele  
școlare? 
 

Clasa inversată (Flipped classroom)  
Elevii au avut ca sarcini de învățare: 
- lectura romanului și alcătuirea jurnalului dublu; 
- extragerea unor informații semnificative, referitoare la viața și la opera lui 
Mircea Eliade (din *** Dicționarul literaturii române, Ed. Univers 
Enciclopedic  sau de pe internet); 
- lectura și analiza capitolului Corigența din Romanul adolescentului miop, 
de Mircea Eliade, Editura Garamond, Bucureşti 1996; 
-  lectura fragmentului critic referitor la romanul studiat, din cartea lui Eugen 
Simion - Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Editura Demiurg, București, 
2001. 
 
          Context  
1. Care sunt temele romanului? 
2. Ce ți-a plăcut/nu ți-a plăcut din „Romanul adolescentului miop”, de 
Mircea Eliade? De ce? 
3. Ce elemente de impact ai reținut din biografia autorului? Dar despre 
creația acestuia?  
4. Relatează, pe scurt, un element semnificativ din biografia autorului. De ce 
ai făcut această alegere? 
 

Text 
Strategiile literației 
 Echipa nr. 1 
I. Activarea cunoștințelor prealabile 
1. Definește romanul.  
2. Ce este jurnalul? Care sunt caracteristicile unui jurnal? 
3. Cum explici titlul acestui roman? 
4. Care este structura romanului? 
5. Precizează perspectiva narativă și rolul acesteia în construcția romanului. 
6. Explică raportul realitate-ficțiune din acest roman. 
 
 



42 
 

II. Inferența/deducția 
1. Cu ce alte elemente cunoscute deja ați putea asocia  informațiile din 
text pentru a-l înțelege mai bine? 
 Echipa nr. 2 
III. Monitorizarea - clarificarea 
1. Documentați-vă asupra personalităților amintite de narator: Champollion 
(scrierea hieroglifică), Newton, Pascal, August Comte,  Spiru Haret, Nicolae 
Iorga.  Extrageți informațiile esențiale despre contribuția științifică și 
culturală a acestora.   

Echipa nr. 3 
IV. Realizarea conexiunilor 
1. Conexiunea dintre text și sine/experiența personală 

� Ce aspect din viața mea îmi amintește acest fragment? 
� Ce este asemănător în viața mea? 
� Prin ce se deosebește experiența mea de întâmplarea din text?  
� Mi s-a întâmplat ceva de felul acesta? 
� Cum se raportează aceasta la viața mea? 
� Care au fost sentimentele mele când am citit acest lucru? 
� Mi-am schimbat gândirea ca urmare a citirii acestui lucru? 
� Ce am învățat? 
� Există lucruri asemănătoare/diferite:  
� ...în viața mea/...în familia mea/...la prietenii mei/...în vacanțele în 

care am fost? 
� ... în ceea ce privește: � lucrurile pe care le-am văzut; � sentimentele 

pe care le-am avut; � experienţele trăite; � un loc în care am fost? 
2. Conexiunea dintre texte 

� Ce întâmplare din altă operă citită îmi amintește acest text? 
� Prin ce se aseamănă acest text cu alte opere citite? 
� Prin ce se deosebește acest text de alte opere citite? 
� Am mai citit ceva de genul acesta înainte?  
� Există asemănări/deosebiri în ceea ce privește: � genul literar; � 

structura textului; � autorul; � subiectul; � tema; � mesajul; � intriga; � 
caracterul; � faptele; � opiniile; � informațiile; � vocabularul; � stilul? 

3. Conexiunea dintre text și lumea reală 
� Ce întâmplare din lumea reală îmi evocă acest text? 
� Ce lucruri din acest text sunt similare cu cele din lumea reală? 
� Prin ce se deosebesc întâmplările/ideile din acest text de cele din 

realitate? 
� Cum se raportează această secvență de text la lumea din jurul meu? 

Există asemănări/deosebiri între text și: � ceva ce am văzut la TV; � știrile 
radio? � o poveste de ziar; � evenimentele istorice; � evenimentele curente; � 
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ceva ce am studiat înainte; � întâmplări ale lumii reale - locale și globale; � o 
conversație? 

Echipa nr. 4 
V. Interogarea 

1. Generați/Formulați cât mai multe întrebări referitoare la textul 
studiat, pornind de la modelele de mai jos. 

A. Tipuri de întrebări 
� Întrebări care solicită mai multe dovezi: De unde știi asta? Pe ce date se 

bazează această afirmație? 
� Întrebări care solicită clarificări: Puteți spune altfel? Ce vrei să spui cu 

asta? (Se solicită și identificarea sensurilor cuvintelor necunoscute din 
text.) 

� Întrebări de legătură sau de extindere: Există vreo legătură între ceea ce 
tocmai ați spus și ...? Cum se potrivește comentariul tău... cu un 
comentariu anterior?  

� Întrebări ipotetice: Ce s-ar fi putut întâmpla dacă... ?  
� Întrebări de cauză și efect: Care sunt efectele posibile în această 

împrejurare? 
�  Întrebări privind rezumatul și sinteza: Care sunt cele mai importante 

două/trei idei care au ieșit din această discuție? Ce rămâne nesoluționat 
sau controversat cu privire la acest subiect? 

B. Întrebări care vizează: 
� Memoria - Întrebările de memorie pun în prim-plan identificarea, 

denumirea, definirea, desemnarea și răspunsul cu da sau nu. Cuvintele-
cheie sunt: � Cine? � Ce? � Unde? � Când?  

� Gândirea convergentă - Întrebările de gândire convergentă evidențiază: 
explicarea, precizarea relațiilor, compararea și confruntarea. Cuvintele-
cheie sunt: � De ce? � Cum? � În ce fel? 

� Gândirea divergentă - Întrebările de gândire divergentă vizează 
prezicerea, ipoteza, deducerea și reconstrucția. Cuvintele-cheie sunt: � de 
imaginat...; � de presupus..., � de a prezice; �  dacă..., atunci ...; � cum ar 
putea...? �  puteți crea...? � Care sunt consecințe posibile?  

� Gândirea evaluativă - Întrebările de gândire evaluativă au în vedere 
evaluarea, apărarea, judecarea și justificarea alegerilor. Cuvintele-cheie 
sunt: � apără; � judecă; � justifică; � Ce crezi? � Care este părerea ta? 

 
C. Interogarea autorului 
Interogarea autorului este o strategie de înțelegere a lecturii care 

implică activ elevii, solicitându-i să pună întrebări autorului. În formularea 
întrebărilor, elevii se angajează în lectură și își consolidează înțelegerea 
textului. Această strategie îi învață pe elevi să critice scrisul autorului, să-l 
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conteste pe autor, să recunoască perspectiva lui și să înțeleagă de ce a ales-o. 
� Ce încearcă să spună autorul? � De ce crezi că autorul a ales această 
formulare în acest loc? � Cum se conectează aceasta la ceea ce a spus 
autorul mai devreme? � Cum vă anunță autorul că s-a schimbat ceva? 

 
D. Interogarea reciprocă 

Interogarea reciprocă ghidată de la egal la egal este o strategie prin care 
elevii se întreabă unii pe alții despre conținutul pe care îl învață, folosind 
întrebări deschise de ordin superior, care apoi devin centrul unei discuții 
structurate, pe grupuri mici. În urma unei prelegeri sau a unei lecturi, profesorul 
oferă un set de întrebări generice și le cere elevilor să le utilizeze pentru a 
genera întrebări despre conținutul prelegerii sau lecturii. Exemple de întrebări 
generice:  

� Care este ideea principală a _____? 
� Ce-ar fi dacă _____? 
� Cum afectează _____ ? 
� Care este noul exemplu de _____? 
� Explică de ce _____ . 
� Ce concluzii pot trage despre _____? 
� Care este diferența dintre _____ și _____? 
� Cum aș folosi _____ la _____? 
� Care sunt punctele forte și punctele slabe ale _____? 
� Care este cel mai bun _____ și de ce? 

 
 Echipa nr. 5 
Redactați rezumatul capitolului „Corigența” din „Romanul adolescentului 
miop” de Mircea Eliade. 
 Echipa nr. 6 
1. Explicați relația dintre protagonist și profesorul de matematică (cauzele 
conflictului, impactul, soluțiile etc.); 
2. Identificați și exemplificați modalitățile de caracterizare a protagonistului.  
3. Analizați comportamentul personajului literar. Numiţi principalele stări 
prin care trece personajul de la decizia de a se pregăti pentru examen, până la 
renunţarea finală (de exemplu, hotărâre, indecizie, autoîncurajare etc.). 
Identificaţi în text pasajele referitoare la aceste stări. 
4. Comentați trecerile de la o stare la alta și modalitatea de organizare și de 
folosire a timpului. 
 
 Realizarea sensului - Activitate frontală 
1. Alegeți organizatorii grafici cei mai potriviți pentru  a fixa informațiile 
esențiale discutate astăzi. Ex.: harta conceptelor, tabelul T/Cornell (prima 
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coloană conține cuvinte-cheie, iar a doua coloană - ideile principale 
corespunzătoare cuvintelor-cheie), diagrama Venn (pentru asemănări și 
deosebiri), tabelul Știu - Vreau să știu - Am învățat, diagrama păianjen, 
schițele, listele ierarhice etc.  
 Alcătuiți organizatori grafici care să sintetizeze informațiile din această 
lecție (roman, metaroman, jurnal, realitate, ficțiune, structură, perspectivă 
narativă, modalități de caracterizare a protagonistului - statut social, psihologic, 
moral, strategii de învățare eficientă, blocaje în învățare etc.)   
 

Temă pentru acasă 
I. a. Citește cu atenție și reflectează asupra chestionarelor metacognitive de mai 
jos.  
b. Redactează un text argumentativ despre strategiile învățării eficiente/ 
depășirea obstacolelor în învățare. În elaborarea argumentării, vei valorifica: 
-  răspunsurile date la chestionarele metacognitive; 
- textul-suport; 
- exemplul personal, evidențiind aspectele de care ești mulțumit în propria 
învățare, precum și cele pe care trebuie să le mai îmbunătățești. 
  
  A. Chestionar metacognitiv 
 
„1. Când am citit textul, 
a. am încercat să înţeleg sensul tuturor cuvintelor; 
b. am făcut legături între informaţiile din text şi cunoştinţele mele; 
c. am încercat să înţeleg ideile principale ale textului; 
d. am identificat structura textului; 
e. mi-am imaginat cum arată personajele/locurile descrise; 
f. am făcut distincţia între fapte şi opinii; 
g. am dedus din context sensurile denotative ale cuvintelor; 
h. am făcut legătura între situaţii/sentimente din text şi experienţele mele. 
2. Pentru a înţelege textul, cel mai mult m-au ajutat, dintre strategiile 
menţionate la punctul 1, următoarele:...  
3. Cred că, pentru a înţelege mai bine textul, puteam folosi mai atent 
următoarele strategii dintre cele menţionate la punctul 1: ... 
4. Când citesc, cel mai uşor îmi e să... (Alege dintre strategiile menţionate la 
punctul 1.) 
5. Când citesc, cel mai greu mi se pare să... (Alege dintre strategiile 
menţionate la punctul 1.)”1 
 
                                                 
1 Florentina Sâmihăian - O didactică a limbii și a literaturii române, Editura Art, București, 2014 - p. 
304-305  
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B. Întrebări metacognitive C. Întrebări ce vizează gândirea 
critică 

1. Ce am făcut?  
2. De ce am făcut-o?  
3. Ce am învățat din aceasta?  
4. Cum o pot aplica?  
5. Ce întrebări mai am despre 
acest subiect? 

1. Ce cred eu despre asta?  
2. Cum se potriveşte această informaţie 
cu ceea ce ştiu eu?  
3. Ce anume pot face altfel acum, când 
deţin această informaţie? 
4. Cum sunt afectate convingerile mele 
de aceste idei? 

 
D. Jurnalul de învățare 

 
E. Jurnal reflexiv 

1. De ce învăț acest subiect? 
2. Ce fel de informații am 
deja despre el? 
3. Unde pot găsi alte 
informații? 
4. Cât timp îmi va lua să 
învăț acest subiect? 
5. Ce metode și strategii pot 
utiliza? 
6. Care este planul de 
învățare? 
7. Cum îmi pot da seama 
dacă sunt pe drumul cel bun? 
8. Ce pot face să revin pe 
linia bună? 
9. Cum voi ști dacă am 
lucrat corect? 

1. Ce ai învăţat nou din această lecţie? 
2. Cum ai învăţat? 
3. Ce sentimente ţi-a trezit procesul de 
învăţare? 
4. Care dintre ideile discutate ţi s-au părut 
mai interesante? 
5. Care necesită o clarificare? 
6. Ce dificultăţi ai întâmpinat? 
7. Cum te simţi când înveţi la o anumită 
materie? 
8. Cum poți utiliza în viitor această 
experienţă de învăţare? 
9. În ce măsură ceea ce ai studiat la cursuri 
ţi-a satisfăcut aşteptările? 
10. Cum ți-ar plăcea să înveţi în viitor 
următoarea temă (capitol, lecţie)? 
11. Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)? 
Dacă nu, de ce? 
12. Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face? 
13. Adaugă alte comentarii care te preocupă. 

 
 

FIŞA DE EVALUARE/AUTOEVALUARE 
 

1. Cum ţi s-a părut activitatea?  Cum te-ai simţit la lecţie?.............................. 
2. Ce ai reuşit să înveţi astăzi? ......................................................................... 
3. Ce ai fi adăugat activităţii de astăzi? ........................................................... 
4. Ce  dificultăţi ai întâmpinat? De ce? ............................................................ 
5. Ce notă crezi că meriţi? ............................................................................. 
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Fotografii din cadrul activității didactice 
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Geosistemul,  
ecosistemul și peisajul geografic 

 

Prof. Ana Maria DIVISEVICI 
- profesor de geografie, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Creativity in teaching and training–how 
to use music, art, ICT and outdoor activities in education” 

 

Data: 22.X.2019 
Disciplina: Geografie 
Clasa: a-XI-a D 
Spațiul de desfășurare: sala de clasă și Cetatea Sucevei 
Tema lecţiei: Geosistemul, ecosistemul și peisajul geografic  

Tipul lecţiei: lecţie de exersare a unor priceperi, deprinderi și competențe 
intelectuale și practice bazată pe studiul și interpretarea peisajului, prin 
intermediul aplicației practice în teren la Cetatea Sucevei. 

 Competenţe specifice2:  
            1.1 Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale mediului 
înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului. 
            1.3. Explicarea unei realităţii investigate (direct sau indirect), prin 
utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului. 

Scopul lecţiei/motivaţie:  
-diseminarea metodelor însușite în cadrul cursului de perfecționare 

,,Creativity in teaching and training –how to use music, art, ICT and 
outdoor activities”derulat în Malta în perioada 5-10 Aprilie, de către 
Quarter Mediation, ca parte a programului European Erasmus K1+ , parte 
a proiectului la nivelul colegiului: „Școala care ne place: încredere si 
motivație pentru învățare”.  

-au fost însușite și aplicate metode inovative printre care și tehnica 
Treasure hunt cu ajutorul căreia se dezvoltă interesul pentru cunoașterea 
peisajelor urbane de valoare și oferă posibilitatea valorificării și exersării, 
într-o manieră inedită a deprinderilor, abilităților, cunoștințelor elevilor, 
dobândite pe parcursul anului școlar în cunoașterea orizontului local. 

- aplicarea practică și diversificată a cunoştinţelor de geografie 
umană și de geografia a mediului prin stimularea elevului în vederea 
perceperii și interpretării specificului geografic al orizontului local și a 
peisajului geografic cultural; 
 

Obiective operaţionale: 
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 
O1- să utilizeze corect terminologia științifică din domeniul geografiei 
mediului în contexte diferite și în prezentarea unor informații;  
                                                 
2conform programei de geografie pentru clasa a XI-a aprobată MEC (Nr. 3252/ 13.02.2006) 
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O2 – să se orienteze corect cu ajutorul hărții și să identifice indiciile 
specifice metodei „vânătoarea de comori”; 
O3 – să  interpreteze realitatea din teren și  să analizeze peisajul cultural 
geografic observat; 
O4 -să  explice coerent, pe baza informaţiilor din surse diferite (imagini, 
reprezentări cartografice, realitatea observată) principalele particularități ale 
peisajului cultural al Cetății Sucevei; 
O5 – să construiască discursuri argumentative referitoare la specificul 
peisajului geografic, prin folosirea  observațiilor în mod direct în teren, fie 
prin utilizarea hărților, a imaginilor și a bibliografiei de specialitate. 

Argumentarea obiectivelor: 
A1- O1, O2, - dezvoltarea deprinderii de a analiza şi interpretarea 
informaţiei provenite din surse diferite;  
A2 – O3, O4, - dezvoltarea deprinderii de analiză geografică directă sau 
analiză mediată și de investigare a peisajului geografic prin abordare 
interdisciplinară;  
A3–, O5, – dezvoltarea capacităţilor de analiză şi sinteză privind explicarea 
realităţii geografice din orizontul local. 

Metode: vânătoarea de comori, explicaţia, conversaţia, investigația, 
studiul de caz - Cetatea Sucevei, observația directă în teren, analiza și 
interpretarea datelor. 
Mijloace de învăţământ: indicii pe fișe, imagini, hărţi, elemntele 
Cetății de Scaun a Sucevei și dotările.  
Strategia didactică: descoperirea dirijată, conversația euristică, 
deductiv-inductivă. 
Organizarea activităţii:  în două etape: in clasă frontală și prin aplicația 
practică desfășurată in incinta Cetății Sucevei. 
Nivelul elevilor: bun 
Tipuri de inteligențe urmărite: vizual-spaţială, intrapersonală, 
interpersonală, naturalistă, lingvistică 
Material bibliografic:  
� DULAMĂ, MARIA-ELIZA, (2002), Modele, strategii și tehnici 

didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-Napoca  
� Roșu, Alexandru (1983) Peisaj - Geosistem-Mediu, în Sinteze 

geografică, Ed. Didactică și Pedagogică București. 
�  Silviu Negut, Mihai Ielenicz, Dan Balteanu, Marius Cristian 

Neacsu, Alexandru Barbulescu, (2012), Geografie - Probleme 
fundamentale ale lumii contemporane, manual pentru clasa a XI a, 
Ed. Huanitas Educational, Bucureşti 

Schema lecţiei este structurată după următorul plan: 
- Analiza aspectelor teoretice privind geosistemul, ecosistemul și peisajul 
geografic  



51 
 

- Orientarea cu ajutorul hărții 
- Dobândirea de informații pe baza unor indicii; 
- Analiza directă a peisajului urban prin studiu de caz asupra Cetății Suceava 
(prin descoperirea elementelor specifice peisajului geografic cultural, prin 
metoda ,,vânătoarea de comori”); 
- Sinteza informațiilor și concluzii 
- Evaluarea activității 
 

Evenimentele 
lecţiei 

Obiec-
tive 

Conţinutul 
informativ 
Modalități de 
lucru 

Stategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 
2 minute 

Pregătirea 
elevilor 
pentru 
oră 

Se verifică materialele didactice, se  notează 
absenţii. 

Pregătirea 
aperceptivă 
1 minut 

Captarea 
atenţiei  

Se prezintă cadrul general de desfăşurare al 
lecţiei; 
Se prezintă partea teoretică și planul aplicației 
în teren 

Anunţarea 
temei, a scopului 
și a obiectivelor 

2 minute 

-se anunţă  titlul complet al lecţiei, tematica aplicației 
practice, locul de desfășurare cetatea Suceava 
- scopul și obiectivele urmărite  
-planul aplicației practice care cuprinde: analiza noțiunilor 
teoretice privind peisajul geografic cultural, organizarea 
deplasării, studierea hărții și a itinerariului, desfășurarea 
activității în incinta cetății Suceava, analiza și evaluarea 
observațiilor din teren. 

Dirijarea 
predării-
învăţării 
(exersarea 
cunoștințelor, 
deprinderilor, 
abilităților) 
 
35  minute 
 
 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C1  
Sunt discutate în 
clasa diferite 
aspecte teoretice 
privind termenii 
de geosistem, 
ecosistem și 
peisaj geografic. 
Se discută despre 
tipologiile 
peisajului 
geografic, în 
particular 

Materiale 
informative 
manualul 
Conversaţia 
euristică, 
Explicaţia 
Mijloace 
Forme de 
organizare 
Frontal 
Metoda 
Vânătoarea 
comorii 

orală  
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analizându-se  
caracteristicile 
peisajului cultural.  
Se explică elevilor 
modalitatea de 
lucru: elevii sunt 
organizați în 
scopul deplasării 
spre Cetatea 
Suceava, având ca 
sarcină de lucru 
descoperirea unor 
indicii ascunse în 
interiorul cetății, 
iar la final 
descoperirea 
comorii, sinonimă 
cu înțelegerea 
specificului 
peisajului 
geografic cultural 
al Cetății Suceava. 
Se cere elevilor să 
urmeze traseul 
indicat pe harta, să 
descopere în 
punctele marcate 
pe hartă indicii 
aflate în încăperile 
din cetate. 

Conversația 
studiul de 
caz- Cetatea 
Sucevei 
 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2  
Probele susținute 
de elevi duc la 
descoperirea 
itinerariului 
corect prin 
orientarea și 
interpretarea 
corectă a hărții 
cetății și prin 
identificarea 

 
Metoda  
Vânătoarea 
comorii  
Lucrul cu 
harta 
Lucrul în 
echipă 
 
 
 

Orală 
 



53 
 

 
 
 
 

indiciilor. În acest 
scop elevii 
colaborează 
împreună 
analizând harta.  
Cu fiecare etapă 
parcursă, elevii 
descoperă 
informații  despre 
peisajul cultural 
al cetății. indiciile 
din plicurile sunt 
ascunse în diferite 
încăperi. 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3  
Elevii 
colaborează, 
discută, 
analizează 
conținutul 
indiciilor, ce 
conțin informații 
despre evoluția 
istorică a 
peisajului cultural 
geografic. Elevii 
observă peisajul 
cetății vizitând 
încăperile și 
curtea interioară. 

 Indiciul cu 
numărul 1  prima 
etapă în evoluția 
peisajului cultural 
geografic 

 Indiciul cu 
numărul 2 
etapă peisajului în 
derivă. 
Indiciul numărul 

 
Metode 
Vânătoarea 
comorii  
Conversaţia, 
investigația, 
observație 
directă, 
analiza 
indiciilor 
Mijloace 
Harta cetății 
cu traseul 
probelor  
Indiciile din 
plicuri 
Forme de 
organizare 
echipă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orală 
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3 perioada de 
efervescență a 
peisajului cultural 
geografic al 
cetății.  

• Indiciu 
  Elevii 
cumulează treptat, 
cu fiecare indiciu 
descoperit, date 
despre stadiile de 
evoluție a 
peisajului cetății  
Aceste etape de 
evoluție ale 
peisajului au fost 
conexe 
evenimentelor 
istorice ce au 
marcat trecutul și 
evoluția prezentă 
a cetății. 
Indiciile conțin 
informații 
istorice, 
descrierea 
elementelor 
peisajului cetății 
și elemente ce 
sugerează 
dinamica 
funcționalității 
cetății în timp. 

 
 
 
 
 

O4 C4  
In ultima etapă, în 
capela cetății, 
elevii parcurg 
ultima probă și 
analizează pe 
baza indiciilor 

Metode 
Conversaţia, 
explicaţia, 
analiza  
Mijloace 
Forme de 
organizare 

Orală 



55 
 

descoperite și a 
observațiilor, 
elementele 
definitorii ale 
peisajului cultural 
al cetății Sucevei, 
determinând  
evoluția în timp a 
peisajului 
geografic cultural 
și identificând 
modificările în  
funcționalitatea 
peisajului. 

frontală 

Atingerea feed-
back-ului și 
obținerea 
performanței 
5 minute 

O5 C5 In clasa elevii 
sintetizează  
observațiile 
efectuate în 
timpul aplicației 
și discută în 
cadrul unei 
dezbateri 
eficiența 
experienței unei 
lecții practice. 
Apreciază prin 
răspunsuri orale 
activitatea și 
rezultatele 
concrete ale 
învățării.  
Se fac aprecieri 
asupra tipului de 
lecție abordat și a 
tematicii.  

Metode 
Conversaţia,  
Argumentarea 
Analiza 
critică 
Mijloace de 
lucru  
Studiul de caz  
Forme de 
organizare 
 

Orală 

Evaluarea 
activităţii.  
 3 minute 

Profesorul solicită elevilor să răspundă la 
întrebări, pentru a obține feed-back-ul privind 
activitatea desfășurată și aprecierea calității 
lecției.  

Evaluare 
oral 

Impactul  
activității 

Diseminarea activității prin: 
-utilizarea filmului realizat ca tehnică de lucru 
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2 minute în cadrul orelor de geografie a mediului 
-caracterul interdisciplinar și cultural al lecției și 
al filmului realizat, permite utilizare acestuia, în 
procesul de predare a altor discipline din aria 
curriculară Om și Societate precum istoria, 
religia  
-în mod particular, lecția filmată este un model 
de analiză, ce poate fi utilizat în cadrul orelor 
de metodică și didactică geografică, specifice 
profilului vocațional, învățători – educatori. 

 
 
 
 
 
 

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 
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Personalitatea creativă. 
Care este potențialul nostru creativ? 

 
Prof. Laurența HACMAN 

profesor Ştiinţe socio-umane, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Creativity in teaching and training and 
how to use music, art, ICT, indoor & outdoor activities, games, team 
work, peer learning, project method and non-formal methods of teaching 
for a better motivation and integration of learners with different social 
and cultural backgrounds, including migrants, for an education for 
sustainable development and life skills” 

 
 
INTRODUCERE 
 

Procesul creației nu poate fi analizat separat de personalitatea creativă. 
Întrebările cele mai frecvente care se pun sunt: „cum putem recunoaște o 
personalitate creativă?”, „prin ce trăsături  se impune?” „Prin ce trăsături se 
individualizează și se diferențiază de ceilalți?” Pentru a răspunde la aceste 
întrebări, cercetătorii creativității au întocmit liste de însușiri, au creionat 
portrete, au susținut dominanța unor însușiri în raport cu altele. 

Creativitatea nu depinde numai de individ, ci și de contextul social, 
de condițiile economice, de mediul familial și de starea generală a culturii. 
În mediul școlar, un rol important îl are stilul educațional al profesorului. 
Astfel, profesorul poate folosi strategii care facilitează dezvoltarea 
creativității elevilor menite să cultive flexibilitatea intelectuală, gândirea 
independentă, acțiunile libere, abordarea aceleiași probleme din unghiuri 
diferite, asumarea responsabilității etc. 
 
CONCEPTE 
 
• Creativitatea 
• Nivelurile creativității 
• Etapele creativității 
• Personalitatea creativă 
• Comportamentul creator 
• Produsul creației 
• Factorii creativității 
 
 



58 
 

STANDARDE DE CONȚINUT 
 

Creativitatea - un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în 
condiții favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate. 

Nivelurile creativității (Taylor): creativitatea expresivă, creativitatea 
productivă, creativitatea inventivă, reativitatea inovativă, creativitatea 
emergentă 

Modelul în 4 etape de creație al lui Walas: prepararea, incubația, 
iluminarea, verificarea. 

Personalitatea creativă – trăsături: perseverență, voință, deschidere 
către experiențe noi, motivație extrinsecă, interese și preocupări variate, 
nonconformism epistemic, toleranța la ambiguitate, curiozitatea, asumarea 
riscului, fond emoțional bogat, încredere în forțele proprii, capacitatea de a 
se angaja în urmărirea unor scopuri de perspectivă, simțul umorului, atracție 
față de complexitate, mister, neobișnuit. 

Produsul creației – criterii de evaluare: noutatea, unicitatea, 
originalitatea, valoarea, utilitatea socială 

Factorii creativității: factori psihologici (factori intelectuali, 
aptitudini speciale, factori nonintelectuali si nonaptitudinali, factori abisali),  
factori biologici (ereditate, varsta, sex, sanatate), factori sociali si culturali 
(conditii socio-economice, culturale, educative) 
 
OBIECTIVE 
 
Elevii vor: 
1. analiza rolul creativității în activitatea psihică și în formarea 

personalității, cu evidențierea celor mai importanți factori care o 
influențează ; 

2. ilustra etapele creativității, în contextul rezolvării unor exerciții de 
creativitate; 

3. realiza produse originale, prin intermediul unor activități și resurse cu 
specific literar și artistic; 

4. analiza produselor create identificând nivelul de creativitate și utilizând 
criteriile de evaluare:noutate unicitate, originalitate; 

5. interpreta, în manieră proprie semnificații ale unor obiecte, fenomene, 
procese etc. prin interacțiuni cu acestea. 

 
DESCRIEREA LECŢIEI 
 
Lecția va începe cu două activități introductive menite să orienteze atenția 
elevilor înspre identificarea unor aspecte inedite ce caracterizează realitatea 
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din jurul lor. Elevii vor învăța despre creativitate ca fiind  un complex de 
însușiri și aptitudini psihice, care, în condiții favorabile, generează produse 
noi și de valoare pentru societate. Totodată, elevii vor înțelege rolul acesteia 
în imaginarea unor răspunsuri la problemele cu care se confruntă și de a 
elabora soluții noi și originale. În caracterizarea creativității elevii vor 
deosebi și compara nivelurile/ tipurile acesteia și vor ilustra succesiunea 
etapelor de creație, precum și factorii care contribuie la dezvoltarea 
personalității creative. 
Lucrând individual și în perechi elevii vor genera răspunsuri la probleme 
aflate în contexte diferite de adaptare a conduitei practice la situații noi. 
Elevii vor participa la activități de simulare a creativității, în contexte 
literare și artistice; produsele realizate în cadrul acestora vor fi analizare 
după criterii specifice de evaluare. 
 
TIMPUL NECESAR: 1 oră 
 
MATERIALE 
 
• Prezentare ppt:  Personalitatea creativă 
• Fisa de lucru nr.1: Exerciții introductive 
• Fisa de lucru nr.2: Exerciții de creativitate 
• Fisa de lucru nr. 3: Evaluare. Copacul cu omuleți 
• Fisa de lucru nr.3bis: Evaluare. Copacul cu omuleți 
• Fisa de lucru nr.4: Muzeul nasturilor 
• carton pentru pictură 
• 4 tuburi de vopsea pentru desen de culori diferite (roșu, verde, albastu, 

galben), pensoane pentru fiecare participant, dispozitiv pentru muzică 
(CD-player, laptop, boxe), selecție de melodii; 

• o colecție de nasturi, de toate dimensiunile, mai vechi și mai noi. 
 
PROCEDEE 
 

1. Anunțați elevii că în această lecție vor învăța despre creativitate, 
un complex de însușiri și aptitudini psihice, vor înțelege rolul  acesteia în 
imaginarea unor răspunsuri la problemele cu care se confruntă și că vor 
participa la o activitate de simulare a creativității. Elevii sunt solicitați să 
dea exemple de situații în care și-au manifestat creativitatea și în ce scop.  

2. Distribuiți elevilor Fișa de lucru nr.1 Exerciții introductive și 
cereți acestora să răspundă cerințelor prezentate. După completarea fișei, 
încurajați elevii să comunice răspunsurile notate. 
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Centralizați răspunsurile elevilor pe câte o coală de flipchart, în cazul 
fiecărui exercițiu. Comentați rezultatele înregistrate, evidențiind caracterul 
inedit și original al acestora. La final, explicați elevilor că au participat la un 
exercițiu de stimulare a creativității, cu exemple utile adaptării conduitei 
practice la situații noi. 

3. Utilizați prezentarea ppt Personalitatea creativă  și explicați, pe 
baza acesteia, noțiunea de creativitate și nivelurile creativității. Elevii vor 
înțelege, pe de o parte, distincția între o creativitate cotidiană, obișnuită, 
manifestată oride câte ori oamenii rezolvă o tituație  problematică și o 
creativitate de nivel înalt, accesibilă unei minorități. Pe de altă parte, elevii 
vor surprinde modalitățile prin care se asunge la realizarea unui produs 
creativ, în cadrul fazelor procesului propus de G Wallas. 

4. Distribuiți Fișa de lucru nr.2, Exerciții de creativitate și cereți elevilor 
să discute în perechi și să ofere soluții la problemele prezentate, aflate în 
diferite contexte de adaptare a conduitei practice la situații noi. Incurajați elevii 
să citească soluțiile identificate și să explice cum le-au generat. 

5. Continuați prezentarea ppt Personalitatea creativă, evidențiind 
principalele trăsături sintetice privind caracteristicile motivațional-
aptitudinale ale personalității și cereți elevilor să aprecieze care dintre 
trăsăturile din listă li se potrivesc. Îndemnați-i să reflecteze la cât mai multe 
trăsături și să le asocieze cu exemple. 

6. Reveniți la prezentarea ppt Personalitatea creativă și explicați 
elevilor principalele tipuri de factori cu rol determinant în stimularea 
creativității – psihologici, biologici și socio-culturali și solicitați elevilor să 
realizeze ierarhizarea acestora, cu exemplificări pentru fiecare tip. Evaluați 
și comparați răspunsurile elevilor, evidențiind complexitatea și dinamica 
procesului de creație. 

7. Explicați elevilor că vor simula o activitate de creație a unui poster 
colectiv cu tema „Iarna”, pictând o bandă de desen special confecționată, în timp ce 
ascultă muzică. Activitatea necesită urmîtoarele etape: 

- se pregătesc materialele necesare: culori pentru pictat (cel putin 4) câte o 
culoare pentru fiecare participant, în cîte un vas, pensoane, bandă pentru desen, 
așezate pe o masă lungă (alcătuită din diferite bănci/ măsuțe, puse cap la cap). 

- participanții vor fi așezați de o parte și de alta a mesei, astfel încât să fie 
ocupate toate spațiile pentru desenat; sunt anunțați că urmează să picteze fiecare în 
spațiul din fața sa, în timp ce vor asculta muzică.Muzica va fi o listă de piese 
selectate dinainte, din toate genurile, în principiu cunoscută și agreată de către 
participanți. 

- se precizează că la schimbarea melodiei, fiecare participant va face sun pas la 
dreapta, astfel încât va ajunge să continue și să completeze desenul în spațiul 
alăturat. 
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- se anunță tema pentru pictură – „Iarna” și se dă startul cu pornirea primei 
melodii; se ascultă cu întreruperi melodiile selectate. 

- exercițiul se încheie când participanții ajung la locurile inițiale. 
8. Cereți elevilor să discute despre exercițiul realizat. Puteți utiliza 

întrebări precum: 
- Ce au simțit în timpul exercițiului? 
- Ce rost a avut muzica în desfășurarea exercițiului? 
- Ce s-a întâmplat la schimbarea melordiilor? 
- Dacă au avut dificultăți în timpul pictării? Care au fost acestea? 
- Ce pot învăța din acest exercițiu? 
9. Reluați prezentarea ppt Personalitatea creativă și cereți elevilor să 

analizeze produsul realizat utilizând slid-ul Produsul creației. Criterii de 
evaluare.Evaluați și comparați răspunsurile elevilor. 
 
EVALUARE 
 

Distribuiți elevilor Fișa de lucru nr.3 Copacul cu omuleți și cereți 
acestora să privească în liniște câteva secunde desenul și apoi să decidă care 
dintre personaje reprezintă cel mai bine modul în care se simt acum, la 
sfârșitul lecției. Spuneți-le că pot colora/ hașura personajul pe care l-au ales. 
Mai acordați-le câteva minute să își împărtășească alegerea cu ceilalți dacă 
doresc, dar subliniați că nu este obligatoriu dacă nu vor. Distribuiți apoi  

Fișa de lucru nr.3 bis Copacul cu omuleți cu ajutorul căeria își vor 
evalua starea emoțională la sfârșitul activității. 
 
ÎNCHEIERE 
 
Reluați principalele probleme ale lecției, adresând următoarele întrebări: 
a) Ce este creativitatea? 
b) Care sunt nivelurile creativității? 
c) Care sunt etapele procesului de creație? 
d) Care sunt trăsăturile pesonalității creative? 
e) Care sunt factorii creativității?  
f) Care sunt criteriile de evaluare a produsului creației? 
 
EXTINDERE 
 

Puneți la dispoziția elevilor o ”colecție de nasturi” diverși, cât mai 
mulți, mari, mici, cu încrustații, simpli, deosebiți, diverși colorați etc. 
Precizați că fiecare nasture a fost expus în ”muzeu” deoarece a avut o 
”viață” interesantă, o istorie deosebită. Cereți elevilor să aleagă un nasture 
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să-și imagineze povestea lui de la fabricare până la depunerea în muzeu. 
Explicați-le că trebuie să scrie cât mai multe detalii: al cui a fost, cum arăta 
haina, hainele pe care a fost cusut, cum era persoana care l-a purtat, când și 
cum a ajuns la muzeu. Dați timp de lucru pentru săptămâna următoare și 
precizați că descrierile, sub formă de compuneri pot fi completate și oral, 
dacă elevul mai are o nouă idee, ivită în timpul prezentării. Stimulați elevii 
pentru realizarea compunerilor spunându-le că cele mai interesante ”istorii” 
vor fi premiate. 

 
Fișa de lucru nr.1 Exerciții introductive (individual) 
 
1. Găsiți cât mai multe asemănări posibile între următoarele cupluri de 
obiecte:  
- vioară-pian  
 
- cartof-morcov 
 

- ceas-mașină de scris 
 
2. Găsiți cât mai multe utilizări neobișnuite pentru următoarele obiecte:  
- un ziar 
 
- un ac 
 
-  o cărămidă 
 
- o radieră 
 
- o cheie  
 
- o pălărie 
 
 
Fișa de lucru nr.2 Exerciții de creativitate (în perechi) 
 
Sarcină de lucru 1: 
Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă am putea auzi tot ce gândesc ceilalți 
oameni.  
 
Sarcină de lucru 2: 
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Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar dobândi dintr-o dată 
capacitatea de a trece prin pereți. 
 
Sarcină de lucru 3: 
Gândiți-vă ce ameliorări ar putea fi aduse unei mașini de spălat pentru a fi 
cât mai eficientă.  
 
Sarcină de lucru 4: 
Alegeți la întâmplare un cuvânt (de preferat un substantiv) și încercați să 
realizați cât mai multe asocieri (ex. Pisică: animal domestic, vede bine 
noaptea etc.). 
 
Fișa de lucru nr.3 Copacul cu omuleți 
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Fisa de lucru nr.4 bis – Evaluare. Copacul cu omuleți 
 
Dacă ai ales omuleţul cu: 
Nr. 1, 3, 6 sau 7 – eşti o persoană perseverentă care depăşeşte obstacolele 
din viaţă şi care e hotărâtă să-şi atingă scopul. 
Nr. 2, 11, 12, 18 sau 19 – eşti o persoană sociabilă, gata să vină mereu în 
ajutor. 
Nr. 4 – eşti o persoană cu viziuni conservatoare, care vrea să obţină renume 
şi succes fără mari eforturi. 
Nr. 5 – eşti obosit(ă), indispus(ă) și lipsit(ă) de energie. 
Nr. 8 – eşti abătut(ă) şi îţi este greu să-ţi concentrezi atenţia asupra 
treburilor pe care le ai de făcut. 
Nr 9 – eşti plin(ă) de aventuri şi eşti gata oricând să-i înveseleşti pe cei din 
jur. 
Nr. 10 sau 15 – eşti o persoană adaptată la viață şi te simţi confortabil în 
condițiile în care trăieşti. 
Nr. 13 sau 21 – eşti o persoană timidă, închisă în sinea ei, şi nu eşti 
dispus(ă) să comunici cu oamenii. 
Nr. 14 – eşti o persoană aflată în depresie şi în criză de nervi. 
Nr. 16 sau 17 – ai obosit să-i ajuţi pe alţii. Dacă ţi s-a părut că numărul 17 
te îmbrăţişează, atunci află că anume asta îţi liseşte – sprijin și atenție. 
Nr. 20 – alegerea acestui număr e caracteristică de obicei oamenilor care se 
supraapeciază şi care vor să-şi impună părerea. 
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Foto: 
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PREZENTARE: PERSONALITATEA CREATIVĂ 
 
Abordări teoretice 
- Definirea creativității 
- Nivelurile creativității (Tylor) 
- Modelul în 4 etape de creație al lui Walas 
Creativitatea 
- Capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora 

soluții inedite și originale (E. Limbos)  
- Un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții 

favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate (Al. Roșca) 
Nivelurile creativității (Taylor) 
- Creativitatea expresivă 
- Creativitatea productivă 
- Creativitatea inventivă 
- Creativitatea inovativă 
- Creativitatea emergentă 
Creativitatea expresivă 

 - creativitatea expresivă este forma fundamentală a creativității 
care nu este condiționată de nici o aptitudine și este cel mai ușor de surprins 
în desenele copiilor. Caracteristicile principale ale acestui nivel al 
creativității sunt spontaneitatea și libertatea de exprimare. 

Creativitatea productivă 
 - creativitatea productivă este nivelul specific tehnicienilor 
pentru că presupune însușirea unor deprinderi care permit îmbunătățirea 
modalităților de exprimare a creației. 

Creativitatea inventivă 
 - creativitatea inventivă este cea care se valorifică prin invenții și 
descoperiri și care pune în evidență capacitatea de a sesiza relații noi și 
neobișnuite, căi noi de interpretare a unor realități cunoscute. 

Creativitatea inovativă 
 - creativitatea inovativă presupune înțelegerea profundă a 
principiilor fundamentale ale unui domeniu (artă, știință) și apoi modificarea 
decisivă a abordării unui anumit fenomen. Vorbim în acest caz de inovații, 
care reprezintã aporturi semnificative și fundamentale într-un domeniu. 

Creativitatea emergentă 
- creativitatea emergentã  este nivelul suprem al creativității la care 

ajung foarte puțini indivizi și presupune descoperirea unui principiu, a unei 
idei care să revoluționeze un întreg domeniu de cunoaștere. Este cazul, de 
exemplu, al principiului evoluționist al lui Darwin sau al teoriei relativității 
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a lui Einstein. Este vorba despre cel mai greu nivel de înțeles și de explicat, 
iar cei ce ating acest nivel sunt calificați drept genii. 

 
Modelul în 4 etape de creație al lui Walas 
1. Prepararea 
2. Incubația 
3. Iluminarea 
4. Verificarea 
1. Prepararea 
- Prepararea este faza inițială și obligatorie a oricărui act de creație. 

În această fază, creatorul sesizează problema și o formulează în termeni 
foarte clari, analizează datele problemei, enunță și testează diferite ipoteze 
rezolutive. Este necesară o pregătire intensă și de lungă durată în legătură cu 
problema pe care creatorul își propune să o rezolve, o informare minuțioasă 
asupra istoricului problemei, asupra tentativelor altora de a o soluționa și 
abia apoi se emit ipoteze rezolutive. În cazul în care problema nu poate fi 
rezolvată, creatorul o lasă deoparte, ceea ce reprezintă un fel de .distanțare 
de problemă care marchează trecerea la faza de incubație. 

2. Incubația 
- Incubația se petrece în inconștient (sau în subconștient, după unele 

explicații psihanalitice) și poate fi de mai lungă sau de mai scurtă durată 
(minute, ore, zile, luni sau chiar ani). Ea pare o perioadă pasivă, de 
abandonare a efortului. Se presupune însã că în această fază au loc o serie de 
prelucrări paralele, se stabilesc conexiuni care nu au fost efectuate anterior. 
Inconștientul nu creează nimic prin sine însuși. De aceea, șansele de a obține 
soluții creative la o problemă depind de cât de susținută și eficace a fost faza 
de preparare, de bogăția datelor acumulate. 

3. Iluminarea 
- Iluminarea (inspirația, intuiția) este momentul în care soluția 

problemei apare brusc în câmpul conștiinței. Materialul acumulat duce dintr-
o dată la o înþelegere clară, sintetică a problemei. Uneori se folosește 
termenul inspirație ori intuiție în loc de iluminare. Iluminarea se poate 
produce în situații dintre cele mai inedite ce nu par a avea vreo legătură cu 
problema respectivă.  

- Henri Poincaré, ilustru matematician și filosof al științei, descrie 
modul în care, într-o seară, în momentul în care se pregătea să urce în 
trăsura ce urma să-l ducă la operă, i-a venit în minte soluția unei probleme la 
care lucrase foarte multă vreme. Întors acasă, a transcris totul pe hârtie și și-
a dat seama că rezolvarea este foarte bună.  

- Pasteur avertiza însă asupra faptului cã întâmplarea ajută numai o 
minte pregătită. În spatele acelui moment de inspirație se află de fapt luni și 



68 
 

chiar ani de cercetare perseverentă, de îndoială, de căutări febrile și reflecții 
asupra problemei respective. 

 
 
4. Verificarea 
- Verificarea este faza finală a procesului de creație, în care soluția 

găsită este testată, examinată pentru eliminarea unor posibile erori sau 
lacune. 

Comportamentul creator 
- Personalitatea creativă 
- Produsul creației 
- Programe de rezolvare a problemelor 
Personalitatea creativă. Trăsături 
- Perseverență, voință 
- Deschidere către experiențe noi 
- Motivație extrinsecă 
- Interese și preocupări variate 
- Nonconformism epistemic 
- Toleranța la ambiguitate 
- Curiozitatea 
- Asumarea riscului Fond emoțional bogat 
- Încredere în forțele proprii 
- Capacitatea de a se angaja în urmărirea unor scopuri de 

perspectivă 
- Simțul umorului 
- Atracție față de complexitate, mister, neobișnuit 
Produsul creației. Criterii de evaluare 
- Noutatea 
- Unicitatea 
- Originalitatea 
- Valoarea 
- Utilitatea socială 
Factorii creativității 
- Factori psihologici – factori intelectuali, aptitudini speciale, 

factori nonintelectuali si nonaptitudinali, factori abisali 
- Factori biologici – ereditate, vârsta, sex, sănătate;  
- Factori sociali și culturali – conditii socio-economice, 

culturale, educative. 
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Découvrir la France d’outre-mer 
 

Prof. Maria-Cristina HETRIUC 
profesor limba franceză, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Innovative Approaches to Teaching” 

 
Date : le 4 novembre 2019 
École : Lycée « Mihai Eminescu » de Suceava 
Classe : XI-ème A/H (mathématiques informatiques/ études pédagogiques), 
L2 
 
Titre de l’unité : Au fil des jours 
 
Sujet de la leçon / Séquence d’enseignement / apprentissage : découvrir 
la France d’outre-mer, présenter un territoire d`outre-mer, s’exprimer sur 
des thèmes historiques et économiques du monde francophone, lexique de la 
description géographique, « les mots de l̀ outre-mer », statut et relations 
avec la Métropole, intégration au territoire européen 
 
Type de classe: leçon mixte (leçon d’enseignement / apprentissage / de 
communication / de culture et de civilisation) 
 
But de la leçon: Le développement, chez les élèves, des compétences 
linguistiques, de lecture et de communication en français, le développement 
de leur intérêt pour les éléments de culture et de civilisation française et 
francophone, en vue de l’interaction orale et écrite sur des sujets concernant 
les territoires français d`outre-mer, leur identité historique, culturelle et 
économique, la diversité des statuts et le niveau d’intégration au territoire 
national et européen 
  
Compétences générales visées :  

� Compréhension de l’oral 
� Compréhension de l’écrit 
� Interaction orale et écrite 

 
Valeurs et attitudes : 

� La manifestation de la flexibilité dans l’échange d’idées et dans le 
travail en équipe dans différentes situations de communication 

� La perception du rôle de la langue française comme moyen d’accès 
au marché du travail de l̀ Union européenne et au patrimoine de la 
culture universelle  



70 
 

Compétences spécifiques : 
� Identification des idées principales dans des textes / messages oraux 

et écrits 
� Participation à la conversation en utilisant un langage adéquat à un 

contexte donné 
 
Niveau du CECRL : B1+ (compétences de compréhension), B1 
(compétences de production) 
 
Objectifs opérationnels : 
 
a) Objectifs linguistiques :      

• lire correctement un texte inconnu ; 
• identifier et retenir les mots et les expressions liées au vocabulaire 

des territoires français d`outre-mer, de leur identité historique, 
culturelle et économique et aux valeurs socioculturelles, tout comme 
le statut et les relations avec la Métropole, l̀ intégration au territoire 
européen ; 

• repérer le thème central, les sous-thèmes et les activités dans un 
document authentique (audio-vidéo, texte); 

                         
b) Objectifs communicatifs :  

• utiliser le nouveau vocabulaire acquis lié au mots de l̀ outre-mer 
français; 

• répondre oralement et en écrit à des questions autour d’un document 
authentique (audio-vidéo, texte). 

 
c) Objectifs socio-culturels :  

• développer l’intérêt des élèves pour la langue, la culture, la 
civilisation et le monde de travail français, francophone, de l̀ Union 
Européenne 

 
Supports utilisés:  

- le manuel scolaire Tout va bien 2,Cle International  
- le groupe Facebook de la classe, « L`équipe » 
- les dossiers Drive personnels de Gmail 
- les documents audio-vidéo  
- la fiche d’exploitation du texte écrit 
- la fiche d’évaluation 
- des feuilles de papier 
- le vidéoprojecteur 
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- l’ordinateur  
- le tableau noir  

Formes d’activité : travail individuel, travail collectif (grand groupe), 
travail en équipe (sous-groupes) 
 
Méthodes et procédés didactiques : la lecture, la conversation, 
l’explication, l’observation systématique, l’exercice oral et écrit, 
l’exploitation des documents authentiques 
 
Durée: 50 minutes 
 
Bibliographie : 
 

• Le programme de langue française pour le cycle supérieur du lycée  
• Collectif, Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Paris, Didier, 2005 
• Collectif, Niveau B1 pour le français – un référentiel, Paris, Didier, 

2011 
• Collectif, Enseigner le FLE. Pratiques de classe, Paris, Belin, 2005 

 
Bibliographie électronique : 

• https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cest-quoi-
loutre-mer 

• http://ticsenfle.blogspot.com/2013/01/les-departements-doutre-mer-
dom.html 

• https://www.quizz.biz/quizz-116601.html 
• https://www.quizz.biz/quizz-554831.html 
• https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-les-territoires-d-

outre-mer-pour-le-Brevet-_pageid286.html
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Déroulement des activités 
 

Phase / 
Durée 

Déroulement Activité du professeur Activité des élèves Organisation 
de la classe 

Matériel utilisé 

Phase 1/ 
2 min. 

Mise en train  Salut. Appel. 
Conversation 
situationnelle. 
 

Les élèves préparent 
leurs documents et 
répondent aux questions 
du professeur. 

 
Travail 
collectif 

 

Phase2/ 
5 min. 

Activité  
« brise-glace » 
 

Le professeur adresse une 
question sur le groupe 
Facebook de la classe, 
L`équipe : Quel est le 
voyage, jamais accompli, 
auquel vous rêvez en 
secret ? 

Les élèves répondent en 
fonction de leurs choix 
personnel sur le groupe 
Facebook. Certains 
lisent leur réponses. 

Travail 
collectif 

Le groupe 
Facebook, 
L`équipe 

Phase 3 / 
7 min. 
 
 

Vérification du 
devoir à la 
maison 

Le professeur fait 
l`évaluation des devoirs à 
la maison. Il s`agit de 
l`évaluation de la 
production orale sous la 
forme des vidéos. 
L`évaluation respecte les 
critères de la grille 
générale de production 
orale qui se trouve dans les 

Les élèves écoutent et 
regardent attentivement 
les vidéos de leurs 
collègues et réalisent un 
top personnel des 
meilleurs vidéos. 

 
 
 
Travail 
collectif 

 
Les vidéos des 
élèves 
 
Le groupe 
Facebook, 
L`équipe 
 
Les dossiers 
Drive 
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dossiers Drive de Gmail 
de chaque élève. Cette 
grille est particularisée 
en fonction des objectifs 
de chaque leçon. 

personnels de 
Gmail 

Phase 4 / 
2 min. 

Présentation du 
sujet de la 
leçon, des 
objectifs 

Le professeur annonce le 
sujet / le thème et les 
objectifs de la leçon. 

Les élèves écrivent le 
titre dans leurs cahiers. 
Ils écoutent attentivement 
les objectifs. 

 
Travail 
collectif 

 
Les cahiers des 
élèves 

Phase 5 /  
8 min. 

Mise en 
situation 
d’apprentissage 
/ Acquisition de 
nouvelles 
connaissances 
Compréhension 
de l’oral  

Le professeur demande 
aux élèves de vérifier 
leurs adresses 
électroniques Gmail et 
d`y télécharger les fiches- 
déroulement de la leçon 
et les fiches 
d`apprentissage. Il 
projette les deux fiches, 
accède aux liens 
mentionnés et demande 
aux apprenants 
d`observer le rêve de Rita 
et de répondre le plus 
spontanément possible 
afin de compléter ses 
pensées. 

Les élèves accèdent à 
leur boîte électronique, 
téléchargent les 
documents envoyés par 
le professeur et les 
sauvegardent dans leurs 
dossiers Drive. Ils  
regardent attentivement 
la vidéo, prennent des 
notes, identifient le 
nouveau vocabulaire et 
résolvent les exercices 
proposés. 

 
 
Travail 
collectif 
 
Travail en 
équipes 

 
Le document 
audio-vidéo 
 
Les fiches 
d’apprentissage 
no. 1 
 
Le 
vidéoprojecteur 
 
L’ordinateur 
 
Les dossiers 
Drive 
personnels de 
Gmail 
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Il fait visionner la 
première partie de la 
vidéo et leur demande de 
résoudre l`activité no.2 
de la fiche 
d`apprentissage. Puis, il 
montre la vidéo en entier 
et exige que les élèves 
résolvent les autres 
exercices. 

 

Phase 6 / 
7 min.  

Mise en 
situation de 
communication 
autour du texte 
– 
Compréhension 
de l’écrit – 
Renforcement 
des 
connaissances 
acquises 

Le professeur demande 
aux élèves de consulter la 
fiche d`apprentissage 
no.2. Il s`agit d`une PPT 
qu`il projette. Il invite les 
élèves à lire les 
informations en 
caractères gras. Il forme 
des équipes et propose 
aux élèves d`étudier plus 
attentivement le document 
et de répondre aux 
questions autour du texte. 

 
Les élèves travaillent en 
équipes, cherchent les 
informations 
nécessaires et résolvent 
les exercices proposés. 

 
Travail 
collectif  
 
Travail en 
équipes 

 
Le 
vidéoprojecteur 
 
L’ordinateur 
 
La PPT  
 
Les dossiers 
Drive 
personnels de 
Gmail 
 

Phase 7 / 
5 min. 

Mise en 
situation de 
communication 

Le professeur propose 
aux élèves d`accéder aux 
liens indiqués, de faire un 

Les élèves consultent 
les liens indiqués, 
naviguent sur Internet 

Travail en 
équipe 

Les liens 
indiqués dans 
la fiche-
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libre – 
Utilisation du 
nouveau 
vocabulaire 
acquis – 
Renforcement 
des 
connaissances 

bref survol de la Toile 
afin de présenter 
oralement le territoire 
d`Outre-Mer qu`ils 
voudraient visiter. 

pour trouver plus 
d`informations et 
présentent, en quelques 
mots, leurs territoires 
préférés. 

déroulement  
 
 
L’ordinateur 
 
 

Phase 8/  
4 min. 

Évaluation 
formative : 
autoévaluation/ 
2 min. 

Le professeur  invite les 
élèves à résoudre les 
quizz qu`ils retrouvent 
aux liens indiqués. Il 
exige que chacun 
communique le score 
personnel. 

Les élèves résolvent les 
quizz et les résultats 
s`affichent en ligne. 

Travail 
individuel 

Les quizz 
indiqués dans 
les liens de la 
fiche-
déroulement  
 
L’ordinateur 

Phase 9 /  
2 min. 

Devoir à la 
maison. 
Explications 

Le professeur invite les 
élèves à continuer les 
recherches et à présenter 
le territoire ultramarin 
préféré. Il recommande 
aux élèves de consulter, 
pour plus détails, la 
fiche-déroulement de la 
leçon (pour les liens web) 
et la grille d`évaluation 
de la production écrite. 

Les élèves écoutent 
attentivement les 
explications du 
professeur. 

Travail 
collectif 

Les dossiers 
Drive 
personnels de 
Gmail 
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Déroulement de la leçon (fiche apprenant) 
 
1. Allez sur https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cest-

quoi-loutre-mer 
 
Regardez la vidéo et résolvez les exercices de la fiche d`apprentissage 

numéro 1.  
(Mise en situation d’apprentissage / Acquisition de nouvelles 

connaissances, compréhension de l̀ oral) ( travail collectif) 
 
2. Accédez à la fiche d`apprentissage numéro 2, vous y retrouverez une 

PPT sur les enjeux touristiques, économiques et stratégiques de l̀ Outre-
Mer. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.  

(Mise en situation de communication autour du texte – Compréhension de 
l’écrit – Renforcement des connaissances acquises) (travail en équipe ) 
 
3. Accédez au lien http://ticsenfle.blogspot.com/2013/01/les-departements-

doutre-mer-dom.html. En vous appuyant sur les informations que vous y 
retrouverez, dites quel territoire d`Outre-Mer, voudriez-vous visiter ? 
Argumentez votre choix.  

(Mise en situation de communication libre – Utilisation du nouveau 
vocabulaire acquis – Renforcement des connaissances), (travail en équipe) 
 
4. Etudiez bine les cartes et les documents mis à votre disposition  résolvez 

les quizz proposés aux liens suivants : https://www.quizz.biz/quizz-
1116601.html, https://www.quizz.biz/quizz-554831.html, 
https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en- ligne- les-territoires-d-
outre-mer-pour-le-Brevet-_pageid286.html       
Evaluation (Travail individuel) 

 
5. Devoir. Choisissez le territoire ultramarin préféré. Après un bref rappel de 
la situation géographique, du potentiel touristique et économique, décrivez, 
dans un paragraphe ce qui vous attire particulièrement à cette région. 
Consultez, de même, la grille d`évaluation de la production écrite de votre 
dossier Drive du Gmail. 

Pour aller plus loin et en savoir plus sur l’outre-mer français … 
http://www.portail-du-
fle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=301 
https://www.arte.tv/fr/videos/080294-000-A/guyane- les-jardiniers-de-l-exil 
https://www.youtube.com/watch?v=dBLQ_hm5Y9Y&feature=youtu.be 
http://www.cndp.fr/outre-mer/accueil 
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Aux liens suivants, vous trouverez plus d`informations sur les 
territoires d`Outre-Mer et vous pouvez découvrir des aspects intéressants, 
par exemple le fait que la Guyane était nommée, au moment de la conquête, 
« l̀ enfer vert ». 
 
JE DECOUVRE  

 Activité 1: observe le rêve de Rita. Complète ses pensées. 

 
 

 
 

                                                                 

Je comprends  

 Activité 2 - Observe les images et choisis la bonne définition. 

 

 
 
 
 
 

 Activité 3 - Complète le tableau ci-dessus : 

 
Situation géographique Département ou territoire 

d`Outre-Mer 
En Amérique du Nord, il y a …  
En Amérique du Sud, il y a …  
Juste à côté du Canada, il y a …  
Dans le Pacifique, il y a …  
Dans l’océan Indien, il y a …  
_______territoires __________habitants 

Ah le… 
Ah la… 
Ah les… 

 C’est tous les pays où on parle 
français. 
 
C’est « les morceaux » de France 
qui sont dans l’océan Atlantique. 
 
C’est « les morceaux » de France 
qui ne sont pas en Europe. 
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 Activité 4 - Mais pourquoi c’est à la France tout ça ? Choisissez 
la bonne réponse : 

I. Ces territoires appartiennent à La France parce que : 
a. au XIXe siècle, la France avait ainsi un immense empire colonial. 
b. les Gaulois et les Romains ont été les premiers à les découvrir. 
c. les habitants sont les descendants des anciens colonisateurs européens.  

 Activité 5 -Quel est le statut politique et administratif de ces 

territoires ? Complète le tableau ci-dessus : 

Territoire Statut 
La Nouvelle-Calédonie et la 

Polynésie 
 

 

la Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane et la Réunion 

 

 
 

 Activité 6 - dis si les informations données par le professeur 
Gamberge sont vraies ou fausses, puis corrige quand c’est 
nécessaire. 

 

 
 
 
 
 

Activité 7 - lis te texte ci-dessus et réponds aux questions afin de 
découvrir les atouts des territoires ultramarins : 

 
a. Quel est le statut politique des territoires d`Outre-Mer? Quelles sont 

les relations avec la Métropole et leur niveau d`intégration à l̀ Union 
Européenne? (diapositive 4) 

b. Quelle est la signification des acronymes? (diapositive 3) 
c. En quoi consiste le potentiel économique des territoires d`Outre-

Mer? (diapositive 6) 

1. La France possède 27 territoires d’outre-
mer. 
2. Certains sont autonomes. 
3. La Nouvelle-Calédonie va bientôt voter 
pour son indépendance. 
4. Les « départements d’Outre-Mer » ne font 
pas partie de l’Union européenne. 
5. Aux îles Kerguelen, il n’y a que des 
scientifiques. 
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d. Pourquoi les territoires d`Outre-Mer sont-ils des destinations 
touristiques? (diapositive 7) 

e. Quels sont les enjeux stratégiques de ces territoires? (diapositive 9) 
f. Pourquoi ces territoires offrent-ils à la France une position 

d`influence partout dans le monde ? (diapositives 5 et 10) 

Mais quelles sont les points communs entre tous ces DOM-TOM et la 
France ? 

Les DOM-TOM sont des petits morceaux de France dispersés dans tous 
les océans de la planète. Ces territoires sont le résultat de la longue histoire 
de conquête de la France, du temps où elle cherchait des ports stratégiques 
pour ses navires…et à s’enrichir grâce au commerce de cultures comme le 
café et la canne à sucre. Les acronymes DOM-ROM et COM sont 
d’usage courant et désignent l’ensemble des territoires sous 
souveraineté française situés hors métropole avec des statuts juridiques 
variés. On peut distinguer douze territoires dont cinq sont désignés sous la 
forme de « Départements d’Outre-Mer et Régions d’Outre-Mer » (DOM-
ROM / DROM), six de « Collectivités d’outre-mer » (COM) et dont un a 
gardé l’appellation plus ancienne de « Territoire d’Outre-Mer » (TOM). La 
plupart de ces territoires sont des îles tropicales, excepté la Guyane qui se 
trouve sur le continent sud-américain, et la terre Adélie ou les îles Crozet et 
les Kerguelen qui sont des territoires en zone froide. 

Chacun entretien un lien particulier avec la France.  Pour les TOM, les 
Territoires d’Outre-Mer, qu’on appelle désormais les COM, les Collectivités 
d’Outre-Mer, ce lien est de moins en moins fort.  La Nouvelle-Calédonie se 
prépare ainsi à devenir un pays souverain. La Polynésie a son propre 
drapeau et peut créer ses propres lois.  Mais pour les DOM, la Réunion, la 
Guadeloupe, Mayotte, la Guyane et la Martinique, le lien avec la métropole 
est très fort. Les habitants y votent aux mêmes élections nationales, ils 
bénéficient des mêmes services. 

 
Des vestiges de son empire colonial 

Grâce aux territoires ultramarins, la France est présente sur 
tous les continents et dans les océans. C’est la France mais dans des 
décors de carte postale à 8 ou 12 heures d’avion de Paris. 

  
Un potentiel économique considérable 

Une zone économique exclusive (ZEE) est un espace maritime 
sur lequel un État côtier dispose de droits souverains depuis son littoral 
jusqu’à 370 km au large. Il peut explorer, exploiter et protéger à son 
seul bénéfice les ressources qui s’y trouvent. 
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Les eaux des ZEE sont en effet des sources de revenus et d’emplois 
(dans la pêche et dans l’industrie d’extraction). La ZEE française regorge de 
ressources naturelles encore peu exploitées. Par ailleurs, en 2011, du pétrole 
a été découvert au large de la Guyane française. On sait notamment que les 
eaux de la ZEE française en Outre-Mer recèlent d’importants gisements de 
minerais qui, d’ici à 2030, pourraient devenir une source 
d’approvisionnement importante pour l’industrie française. 

 
         

 
 
Des destinations touristiques phares 

Ces espaces bénéficient d'une forte attraction touristique : les 
atouts climatiques et paysagers des îles tropicales et subtropicales 
constituent de réels atouts à l'heure de la mondialisation du tourisme. 
Les flux proviennent en grande partie des centres d'impulsion européens et 
américains ainsi que des États développés situés à proximité.  

La fréquentation est forte. L’aéroport international de Tahiti 
accueille en moyenne 210 000 touristes par an. Aux Antilles, la Martinique 
et la Guadeloupe accueillent chacune 600 000 touristes par an. Quant à la 
Réunion, elle accueille en moyenne plus de 420 000 touristes. 
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Un intérêt stratégique majeur 

Ces territoires offrent à la France une présence stratégique sur 
l’ensemble des continents : la France dispose ainsi de bases militaires dans 
toutes les mers du monde. Cela lui offre la possibilité d’intervenir 
rapidement sur tous les théâtres d’opérations militaires et de protéger ses 
intérêts comme ses ressources. La Guyane offre un cadre idéal pour les 
essais nucléaires (à Mururoa, aujourd’hui stoppés) ainsi que pour les 
activités spatiales. 

 
L'essentiel 
 

Grâce à son héritage colonial, la France dispose de territoires dans de 
nombreuses mers et dans tous les océans. Ceux-ci lui confèrent une place 
stratégique dans le contrôle des mers et des routes maritimes, lui 
donnent la possibilité d’intervenir rapidement aux quatre coins de la planète 
et lui offrent la 2e zone économique exclusive du monde. 

Ces « confettis d’Empire » offrent un potentiel scientifique, militaire 
et économique certain à la France et font accroître son influence dans le 
monde. 
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Holidays 
 

Prof. Elena HURMUZ 
professor limba engleză, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare “Creativity in teaching and training – 
how to use music, art, ICT and outdoor activities in education” 

 
Date: December 10th, 2019 
Form: XI H (age group 17-18) 
Number of students: 32 
Time: 100 minutes 
Level: B1+/B2 
Textbook: Traveller (B2) 
Lesson type: teaching vocabulary 
Vocabulary: landscapes, accommodation, destinations 
Skills covered: Speaking, Reading, Listening, Writing 
Main focus: Vocabulary acquisition and practice 
Approach: communicative 
The teacher’s roles: organizer, controller, assessor 
Purpose: The lessons designed for this unit are intended to help students 
work in a communicative classroom environment making connections with 
different aspects of travelling that blends listening, speaking, reading, and 
writing. 
Aims: At the end of the activity, the students will be able to: 
- use English in socially and culturally appropriate ways: Students will use 
the appropriate learning strategies to extend their sociolinguistic and 
sociocultural competence 
-make use of vocabulary related to travelling 
- incorporate new vocabulary into their group discussions 
- express opinions concerning the situations related to the topic 
Aids/Materials: textbook, dictionary, handouts, pencils, flipcharts 
 
Bibliography:  
Cambridge Online Dictionary 
Harmer, Jeremy (2007). The practice of English Language Teaching, 
London: Longman 
EFL Magazine- The magazine for English Language Teachers 
 
POCEDURE 
Warm up: 
Time: 2 min. 
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The teacher creates a proper atmosphere for the beginning of the lesson by 
greeting the students, inquiring about their mood and checking attendance. 
Lead in: 
Time: 5 min. 
 The teacher introduces the new topic by asking the students to recall their 
last holiday and tell what made it special or a failure. The students answer 
and support their answers. This way it is introduced the new content- 
Holidays 
Brainstorming Activity: 
Time: 13min. 
The teacher asks students to form groups and gives the instructions. 
Students form the groups. The teacher gives them a chart and gives each 
group a word-creativity, holidays, knowledge, education, happiness and 
asks the students to mind-map (make connections between the given word 
and other words related to it. One group make use only of words, another 
group make use of pictures and words, another make use just of pictures and 
so on. 
Controlled Practice 
Time: 45min. 
The teacher asks the students to make their decision on the way they want to 
organize the activity. The students take their time and come up with a plan, 
the moment they make up their minds they start working. 
The teacher provides the students with further information related to the 
activity, helps with vocabulary and guides the students’ work. 
Follow up – 25 min. 
The moment their poster is ready, the students are asked to come and 
present their work in front of the class. They come and show their final 
product, presenting the aspects they found easy or difficult to deal with. 
They also speak about the way they collaborated and how their interaction 
helped them get to the final product. 
The groups come in front of the class and do the task, each group is allotted 
5’ to accomplish the task. 
Feedback/Evaluation and assessment- 5min. 
The teacher appreciates the students’ activity during the English class and 
asks for their feedback on the class. Students express their opinion. 
The teacher asks the students to reflect on the following quotation and 
express their views during the following English class. 
                                                        “Travelling broadens the mind’. 
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Tipuri de ecosisteme 
 

Prof. Cătălina IUREA            
profesor Biologie, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, participant 
la cursul de formare „Creativity in teaching and training and how to use 
music, art, ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer 
learning, project method and non-formal methods of teaching for a better 
motivation and integration of learners with different social and cultural 
backgrounds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills” 

 

I . PARTEA INTRODUCTIVĂ  
1. Profesor: Iurea Cătălina            
2. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava 
3. Clasa a V-a A 
4. Disciplina: biologie 
5. Data: 12.12.2019 
6. Subiectul lecţiei: Tipuri de ecosisteme 
7.  Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 minute 
8. Scopul lecţiei: Recunoaşterea de către elevi a particularităţilor 

ecosistemelor naturale şi artificiale, în vederea înţelegerii 
interdependenţei biotop-biocenoză. 

9. Competente specifice: 
C1: 1.1 Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, 
scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme 
biologice, a unor procese şi fenomene; 
C2: 1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe 
baza unor fişe de lucru date; 
C3: 2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în 
comunicarea orală şi scrisă; 
C4: 3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza 
modelelor. 

10. Obiectivele operaţionale  
O1: să definească ecosistemul; 
O2: să clasifice, după mai multe criterii, ecosistemele; 
O3: să identifice componentele unui ecosistem; 
O4: să recunoască speciile adaptate la un anumit mediu de viaţă; 
O5: să compare ecosistemele naturale cu cele artificiale; 
O6: să argumenteze importanţa ecositemelor naturale. 
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11. Tipul de lecţie: recapitulare 
12. Resurse procedurale (metode de învăţământ): conversaţia, 

explicaţia, observarea dirijată, modelarea,  învăţarea prin 
descoperire, vânătoarea de comori, slow motion. 

13. Resurse materiale : manual de biologie, videoproiector, fişe de 
lucru, flipchart, fotografii, foarfecă şi lipici, creioane colorate, foi 
A3. 

14. Forma  de organizare a activităţii : frontal, individual, pe grupe. 
15. Bibliografia : 

- T. Badea, N. Geamănă, M. Niţuleac, Manual de biologie pentru 
clasa a V-a, Ed. Aramis, 2017; 

- I. Ion, Metodica predării biologiei, Ed. Universităţii, 1995; 
-      Macovei F., Dobran F. şi Marcu-Lapadat M.: „Ghidul 

profesorului”, Ed.Teora, 1999 
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II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
OBIEC-
TIVE 
OPERA-
ŢIONALE 

ETAPELE 
LECŢIEI 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 
ELEVILOR 

METODE 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DE 

ÎNVĂŢĂ-
MÂNT 

EVALUAREA 

 1.Moment 
organizatoric
/Pregătirea 
clasei pentru 
activitate 

- asigură cadrul optim 
desfăşurării lecţiei, 
asigurând liniştea şi 
ordinea; 
- pregăteşte materialul 
necesar pentru ora de 
biologie. 

-se aşează în bănci 
şi se pregătesc 
pentru oră. 

conversaţia   

O1;O2;
O3 

2.Captarea 
atenţiei 

- prezintă elevilor un 
material în format PPT 
care cuprinde imagini 
cu toate ecosistemele 
studiate 

- sunt atenţi la 
imagini şi recunosc 
ecosistemele 
reprezentate 

conversaţia  
 

Video-
proiector 

Aprecieri 
verbale 

 3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
propuse 

- anunţă elevii că vor 
discuta despre toate 
tipurile de ecosisteme 
studiate, despre 
caracteristicile 
biotopului şi ale 
biocenozei pentru 
fiecare în parte 

-sunt atenţi şi 
urmăresc indicaţiile 
profesorului 

explicaţia 
observarea 
dirijată 
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O3;O4; 
O5; O6 

4. Reactuali-
zarea 
cunoştinţelor 

- pe baza imaginilor 
proiectate adresează 
elevilor întrebări despre 
caracteristicile 
ecosistemelor, precum: 
1. Ce tip de ecosistem 
este acesta? 
2. Prin ce se caracteri-
zează biotopul acestuia? 
3. Recunoaşteţi speciile 
adaptate pentru acest 
biotop şi denumiţi-le. 
4. Prezentaţi tipurile de 
relaţii ce se stabilesc 
între specii.  

- sunt atenţi la 
profesor şi răspund 
la întrebări 

conversaţia 
în 
observarea 
dirijată 
explicaţia 

Videopro-
iector 

Aprecieri 
verbale 

O1; O2; 
O3;O4 

5.Fixarea 
cunoştinţelor 

- împarte elevilor 
fişele de lucru; 
- rezolvă exerciţiile 
propuse o dată cu 
elevii , acestea fiind 
expuse pe flipchart. 

- elevii 
completează fişele 
de lucru; 

conversaţia  
explicaţia 

Fişa de 
lucru 
Flipchart  

Probă 
scrisă 

O1; O2; 
O3;O4 

6. Evaluarea 
cunoştinţelor 

- împarte elevii în şase 
grupe şi fiecare grupă 
va primi, prin tragere 
la sorţi, o planşă cu 
imagini ce reprezintă 

- cei patru elevi din 
fiecare grupă vor 
recunoaşte 
ecosistemul cărora 
aparţin speciile din 

învăţarea 
prin 
descoperire 
„vânătoa-
rea de 

Planşe cu 
imagini 
Foi A 3 
Creioane 
colorate 

Aprecieri 
verbale 
Probă 
pactică 
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specii dintr-un anumit 
ecosistem, plus un 
intrus. 
- supraveghează şi 
îndrumă elevii. 

imagini şi vor 
elimina intrusul. 
De asemenea, vor 
încadra tipul de 
ecosistem în 
categoria corespun-
zătoare; 
- pe o foaie A5 vor 
reprezenta un desen 
cu ecosistemul 
recunoscut la cre 
vor adăuga şi 
imaginile decupate 
din planşa primită. 

comori” 
modelarea  
 

Foarfecă 
şi lipici 

 7. Tema 
pentru acasă 

- elaborarea unui scurt 
scenariu care să 
imagineze un dialog 
între diferite specii ale 
unui ecosistem; 
- să realizeze un 
filmuleţ prin derularea 
rapidă a numeroase 
fotografii realizate la 
desenele din clasă şi 
adăugarea replicilor 
din scenariul imaginat. 

-elevii îşi notează 
tema şi sunt atenţi 
la explicaţiile 
profesorului. 

slow motion   
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ANEXA 1 
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ANEXA 2                       
FIŞĂ  DE  LUCRU 

I. Completaţi spaţiile punctate: 
1.Ecosistemul este un ……………………………………………………   
2.Ecosistemele pot fi: 
a)…………………____________ terestre:…………….; …………….; 
                               __________ …………  : marea; …………………; 
b)…………… ._____________ …………… :livada; ………………….; 
                         _____________ ……………. :acvariul; ……………….; 
II. Asociază fiecare cuvânt din coloana A cu cele corespunzătoare 

din coloana B: 
A B 

1.Producători A.vieţuitoare care „mărunţesc” 
resturile organismelor; 

2.Consumatori primari B.se hrănesc cu consumatori 
secundari; 

3.Consumatori secundari C.îşi prepară hrana în prezenţa 
luminii solare; 

4.Consumatori terţiari D.consumă animale fitofage 
5.Descompunători E.vieţuitoare care se hrănesc cu 

plante. 
          III. În fiecare lanţ trofic s-a ascuns un intrus. Descoperă-l: 

a.frunză de plop------ mormoloc-------- pui de somn------ broscă 
b. algă unicelulară------- parameci-------- vrabie------- larvă de ţânţar-----
--- broască 
c. algă------------- mormoloc --------- burete de apă dulce--------- barză. 
IV. Citeşte pe orizontală, verticală şi diagonală literele din careul de 
mai jos şi descoperă 10 denumiri de vieţuitoare ce pot fi întâlnite 
într-o livadă. Încercuieşte organismele găsite. Vei descoperi: patru 
arbori, un arbust, o insectă, o moluscă, un amfibian, o reptilă şi o 
pasăre. 

A F B M U G K S V L 
W M A R D P G J I I 
A E L O P O G S T K 
P L B O O R I U A J 
S C I F E U U W D V 
S A N Y H M C N E G 
R B A V N B M A V O 
M D E R T E Y U I P 
S O P A R L A B E S 
X B R O T A C E L R 
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ANEXA 3 
Recunoaşteţi următoarele specii  şi localizaţi-le în ecosistemul 

corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Recunoaşteţi  următoarele specii  şi localizaţi-le în ecosistemul 
corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Recunoaşteţi  următoarele specii şi localizaţi-le în ecosistemul 
corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Recunoaşteţi următoarele specii şi încadraţi-le în ecosistemul 
corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Recunoaşteţi următoarele  specii  şi localizaţi-le în ecosistemul 
corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Recunoaşteţi  următoarele  specii  şi localizaţi-le în ecosistemul 
corespunzător (depistaţi intrusul) 
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Fotografii din timpul lecției de recapitulare Tipuri de ecosisteme 
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Exporter un film,  les enjeux du doublage et du sous-titrage 
 

Prof. Daniela-Irina MELISCH 
profesor limba franceză, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Stimulating Creativity and Innovation in 
the Classroom” 

 
Classe : XIIe 
Discipline : langue française 
Durée : 50 min. 
Type de leçon : leçon mixte  
Objectifs généraux – compréhension de la langue française orale et écrite 
                               -- production d’un discours oral et écrit 

Objectifs opérationnels 

• Compétences linguistiques : 
- Comprendre à l’oral un document radiophonique authentique 
- Exprimer son point de vue 
- Construire un discours pour argumenter 

 
• Compétences culturelles : 

- Découvrir les enjeux et les techniques du doublage et du sous -titrage 
- Réfléchir au statut des langues dans l’industrie du cinéma 
 
Moyens didactiques : 
 
� https://www.mentimeter.com/ 
� https://kahoot.com/ 
� le dictionnaire : Le Petit Robert, 2002 
� l’extrait sonore et un lecteur CD : 
http://www.rfi.fr/lffr/articles/082/article_1215.asp 
 
� la fiche de l’élève 
� la fiche de l’enseignant  
 
Techniques d’enseignement :  
� variation phonétique 
�conversation 
� observation  
� exercices oraux / écrits 
� exercices de reconstitution  
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Organisation de l’activité :  
�  collective  
�  individuelle  
�  par groupes 
 
ÉTAPES DE LA LECON 
I. Mise en train  
II. Activités de brise-glace 
III. Activités de pré-écoute 
IV. Compréhension globale  
V. Compréhension détaillée 
VI. Construction du discours 
VII. Devoir à la maison 
 
I. Mise en train : salut, date, absences,  
II. Activité de brise-glaces (Word cloud).  
III. Activités de pré – écoute (jeu Kahoot)  
Compréhension des mots du vocabulaire spécifique du cinéma (Annexe 1). 
IV. Compréhension globale 

• Première  écoute : Les élèves écoutent  la  totalité du document  
sonore [00:00>03:02]. Puis ils répondent par petits groupes aux 
questions du document 2. Ils mettent en commun leurs réponses à 
l’oral. 

• Deuxième écoute : Les élèves écoutent la totalité du document 
sonore [00:00 > 03:02]. Puis ils répondent par petits groupes aux 
questions du document 3. Ils mettent en commun leurs réponses à 
l’oral. 

• Troisième écoute : Les élèves écoutent le début de l’extrait sonore 
[00'00 > 00'21 « …atteindre un public large et important. »] puis ils 
répondent à la question du document 4. 

V. Compréhension détaillée 
• Quatrième  écoute : Les élèves écoutent l’extrait du document sonore  

[« Et il y a  eu  une  expérience assez étonnante … » 00:21>1:19 « 
…donc, on ne savait pas trop si c'était le fait du film ou le fait du 
doublage. »]. Puis ils répondent par petits groupes aux questions du 
document 5. Ils mettent en commun leurs réponses à l’oral. 

• Cinquième  écoute : Les élèves écoutent l’extrait du document 
sonore  [« Et puis au début des  années  2000  … » 1:19 > 1:59 « … 
un film qui n'était pas américain soit distribué comme un film 
américain. »] Puis ils répondent par petits groupes aux questions du 
document 6. Ils mettent en commun leurs réponses à l’oral. 
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• Septième écoute : Les élèves écoutent l’extrait du document sonore 
[« Donc là on s'est aperçu… » 1:44  >  fin].  Puis ils répondent par 
petits groupes aux questions du document 7. Ils mettent en commun 
leurs réponses à l’oral. 

VI. Construction du discours 
• Les élèves lisent la transcription du document sonore et répondent 

aux questions du document 8. 
VI. Devoir à la maison :  

1. Travail avec la transcription : Soulignez les marques de l'oral dans ce 
discours. 
Entourez les connecteurs logiques et les expressions marquant les 
étapes du discours. Sont-elles nombreuses ? Sont-elle variées ? Pourquoi ? 
2. A vos crayons : Réécrivez l'entretien avec Gilles Renouard sous la 
forme d'une opinion personnelle dans un magazine pour les jeunes. 

 
FICHE DE L’ELEVE 

 
[Document   1] -   D'après  vous  quels  sont  les  avantages et les 
inconvénients des 3  versions de films cinématographiques suivantes ? 
Complétez le tableau suivant. 

 
Versions 
cinématogra
phiques : 

 
Avantages : 

 
Inconvénients : 

 
Film étranger 
doublé 

  

 
Film étranger 
sous-titré 

  

 
Film étranger 
adapté 

  

 
 
 
 

[Document 2] - Ecoutez le document et répondez aux questions 
suivantes : 
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1- Que pensez-vous du débit de l'homme qui parle ? Cochez la ou 
les bonne(s) réponse(s). 

 
Le débit est : 
? plutôt rapide. 
? plutôt lent. 
? plutôt régulier. 
? plutôt irrégulier. 

 
2- D'après vous, cet homme est en train : 

 
? de lire un texte qui a été préparé à l'écrit. 
? de répondre à une question à l'oral de manière spontanée. 

 
Justifiez votre réponse : 

 
 

3- D'après vous cet homme est : 
 

? un spécialiste de l'industrie du cinéma. 
? un journaliste de cinéma. 

 
[Document 3] - Ecoutez le document et notez tous les mots que vous 
connaissez et qui se rapportent à l’industrie du cinéma : 

 
- - 
- - 
- - 
- - 
 - 

 
[Document 4] - Le spécialiste parle d’une idée répandue dans 
l’industrie cinématographique. Quelle est-e lle ? 

 
? Le doublage est important pour le succès d'un film américain à 
l'étranger. 
? Le doublage est important pour le succès d'un film étranger aux Etats-
Unis. 
? Le doublage est important pour le succès d'un film américain en 
France. 

 



107 
 

[Document 5] - Compréhension détaillée : le film « les Visiteurs » . 
 

1-    Ecoutez le document sonore et retrouvez la chronologie de 
la production des Visiteurs : 

 
 N° 

 
Le film « les Visiteurs » a été vendu dans le monde entier. 

 

 
Une version américaine du film « les Visiteurs » a été créée. 

 

 
Le film « les Visiteurs » a été doublé pour les Etats-Unis. 

 

 
Le film « les Visiteurs » a été un succès en France. 

 

 
2- Lesquelles de ces versions ont eu du succès ? 

 
 a eu du 

succès. 
n’a pas eu de 
succès. 

Le film « les Visiteurs »  en France   

Le film « Les Visiteurs » dans le 
monde entier 

  

La version française doublée des  
« Visiteurs » aux Etats-Unis 

  

La version américaine (adaptée) des 
« Visiteurs » aux 
Etats-Unis 

  

 
 
3- Quelles étaient les spécificités de la version américaine des 
Visiteurs ? 
- 
- 
- 
[Document 6] – Les films étrangers aux Etats-Unis. 
 
1- Quels sont les trois films étrangers à succès cités par le spécialiste ? 
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Titre du film 
 
Langue du film 

 
Recette (en dollars) 

1    

2    

3    

 
2- Ces films éta ient-ils doublés, sous-titrés ou adaptés ? 
 
 
3- En quoi ceci est -il surprenant ? 
 
 
[Document 7] – Conclusion 
 
1- D'après ce spécialiste, quelles so nt les conditions pour qu'un film 
étranger puisse avoir du succès aux Etats-Unis ? Cochez les bonnes 
réponses. 
 
? Il faut qu'il soit doublé. 
? Il faut en produire une version adaptée au public américain. 
? Il faut qu'il soit sous -titré. 
? Il faut qu'il bénéficie d'une campagne de publicité importante. 
? Il faut qu'il sorte dans de nombreuses salles de cinéma. 
2-  Finalement, pour ce spécialiste, donner une chance à un film étranger 
c'est : 
 
[Document 8] – Construction du discours 
 
1- Répondez aux questions suivantes : 
 
Dans cet extrait le spécialiste construit son discours en l’illustrant 
d’exemple et de contre-exemples qui lui permettent d’argumenter.  
Retrouvez les grandes étapes de son discours. 
 
Quelle est l'hypothèse de départ annoncée par le spécialiste ? 
A quelle conclusion arrive-t-il finalement ? 
 
 

Cette conclusion confirme-t-elle l'hypothèse de départ ? 
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2-  Complétez le tableau avec les exemples de films cités selon 
qu'ils valident ou non les hypothèses suivantes : 

 
 
 
Hypothèses : 

D'après ce 
spécialiste, quels 
films permettent 
de valider cette 

hypothèse ? 

D'après ce 
spécialiste, 

uels films ne 
permettent pas de 

valider cette 
hypothèse ? 

Pour qu'un film marche, il faut 
qu'il soit  doublé. 

  

Pour qu'un film marche, il faut 
qu'il soit adapté. 

  

Un film peut marcher même 
sans doublage. 

  

fiche de l’enseignant 
 

[Document 1]- Il n'existe pas de réponse type à ces questions. Voici 
quelques suggestions. 

 
Versions 
cinématogr
aphiques : 

 
Avantages : 

 
Inconvénients : 

 
 
 
 
Film étranger 
doublé 

Cela permet de ne pas lire 
les sous - titres. 
Cela permet 
éventuellement de 
modifier un peu le texte 
et changer certaines 
références culturelles 
qui ne pourront pas être 
comprises par un public 
étranger (humour, 
références à des 
personnalités, etc.) 

On perd la "musique" 
de la langue d'origine; 
On n'entend pas la voix 
des acteurs mais la voix 
de leur doublure ; 
En raison des contraintes, 
les dialogues de ces 
versions sont souvent 
appauvris ou modifiés. 
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Film étranger 
sous-titré 

On peut entendre la voix 
des acteurs et on garde 
toute la musicalité et le 
rythme de la langue 
d'origine. On est baigné 
dans la culture du pays 
d'origine du film. 
 

 
 
 
 

Il faut lire les sous -titres en 
même temps que l'on 
regarde les actions qui se 
passent à l'écran. 
On peut perdre certaines 
informations si on a pas le 
temps de lire ; 
Pour éviter des sous-titres 
trop longs, 
il arrive que certaines 
parties des dialogues 
ne soient pas traduites. 

 
Film étranger 
adapté 

Ces versions sont 
préparées pour être 
comprises par le plus 
grand nombre. 
Les codes culturels du 
pays de diffusion sont 
respectés. 

Il ne s'agit plus 
exactement de la version 
écrite par le réalisateur 
initial. On perd une 
grande part de la version 
originale. Il s'agit d'un 
autre film. 

 
[Document 2]   -Il  n'existe pas de réponse type à ces questions –  

cela peut dépendre du niveau et de la perception de chacun. 
1- Le spécialiste semble parler assez vite et l'on peut remarquer des 

ruptures dans le rythme. 
2-  Les  hésitations et les répétitions donnent l'impression qu'il est 

en  train  d'improviser son discours (le rythme serait plus régulier s'il était 
en train de lire). 

3- Cet homme est un spécialiste du cinéma. On peut imaginer qu'il 
répond aux questions d'un journaliste que l'on n'entend pas dans l'extrait 
sélectionné. 

 
[Document 3]- doublage – film  – atteindre un public  – sortir (est 

sorti)  – succès  – a été vendu – marcher / ne pas marcher sur un territoire  
– remake  – production  – sénario  – actrice – sous -titrés – recette – 
distributeur – distribué – salle (de cinéma) – blockbuster – campagne de 
publicité – marketing – copies (du film) 

 
[Document 4]-  Le doublage est important pour le succès d'un film 

étranger aux Etats-Unis. 
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[Document 5]- 
1- 

 N° 

Le film « les Visiteurs » a été vendu dans le monde entier. 2 

Une version américaine du film « les Visiteurs » a été créée. 4 

Le film « les Visiteurs » a été doublé pour les Etats-Unis. 3 

Le film « les Visiteurs » a été un succès en France. 1 

2- 
 a eu du 

succès. 
n’a pas eu  
de succès. 

Le film « les Visiteurs » en France X  

Le film « les Visiteurs » dans le monde entier X  

La version française doublée des « Visiteurs » 
aux Etats-Unis 

 X 

La version américaine (adaptée) des « 
Visiteurs » aux 
Etats-Unis 

 X 

 
3- 
Il s’agissait d’une production américaine 
Le film a été tourné en anglais 
Le scénario a été adapté aux codes culturels américains 
Le film est joué notamment par une actrice américaine 

 
[Document 6] - 
1- 

 Titre du film Langue du film Recette (en dollars) 

 
1 

 
Tigres et Dragons 

 

 
mandarin 

 
100 millions 

 
2 

 
La vie est belle 

 
italien 

 
non spécifié 

 
3 

 
Amélie poulain 

 
français 

 
40 millions 
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2- Ces trois films étaient sous -titrés. 
3- Le fait que des films étrangers non doublés, mais sous -titrés aient du 
succès a surpris les professionnels 
du cinéma américain puisque comme le précise ce spécialiste au début 
de l'extrait : 
"on a longtemps cru effectivement que le doublage était une porte 
d'entrée pour les films étrangers donc qui n'étaient pas parlé en anglais 
pour les Etats-Unis. Donc on considérait que le fait que le film soit 
donc en français était un handicap énorme qui ne permettait pas au film 
d'atteindre un public large et important ". 

 
[Document 7] – 
1- Il faut qu'il bénéficie d'une campagne de publicité importante. 
Il faut qu'il sorte dans de nombreuses salles de cinéma. 

 
2-  Finalement, pour ce spécialiste, donner une chance à un film étranger 
c'est « prendre les mêmes risques qu'avec un film américain ... ». 

 
[Document 8] – 
1- 
Quelle est l'hypothèse de départ annoncée par le spécialiste ? 
Les films étrangers ne peuvent pas pénétrer le marché américain à moins 
d'être doublés. 

 
A quelle conclusion arrive-t-il finalement ? 
Certains films étrangers ont eu du succès aux Etats-Unis alors qu'il 
n'étaient pas doublés. 

 
Cette conclusion confirme-t-elle l'hypothèse de départ ? 
Les exemples donnés par Gilles Renouard ne confirme pas son 
hypothèse de départ. Au contraire, il arrive à une toute autre conclusion: 
ce n'est pas le doublage qui importe le plus pour le succès d'un film, 
mais c'est sa promotion et sa distribution. 

 
2- 
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 D'après ce 
spécialiste, 
quels films 
permettent  de 
valider cette 
hypothèse ? 

D'après ce 
spécialiste, 
quels films ne 
permettent pas 
de valider cette 
hypothèse ? 

Aux Etats-Unis, pour qu'un 
film marche, il faut 
qu'il soit doublé. 

Le spécialiste ne 
donne pas 
d'exemple. 

La version doublée 
des 
Visiteurs 

Aux Etats-Unis, pour qu'un 
film marche, il faut 
qu'il soit adapté. 

Le spécialiste ne 
donne pas 
d'exemple. 

La version 
américaine des 
Visiteurs 

Aux Etats-Unis, un film peut 
marcher même 
sans doublage. 

Tigres et dragons, 
Amélie 
Poulain, La vie est 
belle. 

Le spécialiste ne 
donne pas 
d'exemple. 

 
3-  Les marques de l'oral dans ce discours : hésitations, répétitions, 
syntaxe déstructurés, phrases non 
terminées… 
Les connecteurs logiques et les expressions marquant les étapes du 
discours  :  On a longtemps cru … / Donc on considérait …/ Et il y a 
eu … / Et donc… / Donc le film … / Quelques années après … / 
Donc … / 
Et puis au début …/ Et donc là, on s’est rendu compte 

Le seul connec teur logique utilisé par le spécialiste pour construire son 
discours est le mot „donc”. Le manque de variété est probablement du à 
l'instantanéité et l'improvisation de l'oral. Le spécialiste "cherche ses mots 
et utilise les expressions les plus courantes. 
 
4- Il n'existe pas de réponse type à cette question. 
 
ANNEXE 1 : Petit lexique du cinéma  
 
DOUBLAGE 
Doubler *: faire le doublage d'un film ou d'un acteur.  
Doublage * : Remplacement de la bande sonore originale d'un film par une 
bande provenant de l'adaptation des dialogues en une langue différente.  
Postsynchronisation* (technique) : Addition du son et de la parole après le 
tournage d'un film. Le doublage est un domaine particulier de la 
postsynchronisation. 
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SOUS-TITRAGE 
Sous-titrer * : mettre des sous-titres (à un film), film en version originale 
sous-titrée.  
Sous-titre *: Traduction des dialogues d'un film projetée en surimpression 
en bas de l'image. 
 
ADAPTATION 
Adapter : Dans l'industrie cinématographique, un film "adapté" est un film 
comportant des modifications nombreuses pour plaire à un public d'une 
autre langue et/ou d'une autre culture. Par exemple, pour assurer le succès 
d'un film français aux Etats-Unis, il peut être nécessaire d'en produire une 
version "adaptée", c'est-à-dire un nouveau tournage. Traduction anglaise: un 
« remake ». 
Remake * (anglicisme) : Film reproduisant avec de nouveaux acteurs, la 
première version d'un film à succès. – Nouvelle version.  
*Petit Robert, édition 2002. 
 
ANNEXE 2 : transcription du document sonore  
 

Comment exporter un film ? Doublage ou sous-titrage ? 
 

On a longtemps cru, effectivement, que le doublage était une porte 
d'entrée pour les films étrangers, donc, qui n'étaient pas parlé en anglais 
pour les Etats-Unis. Donc, on considérait que le fait que le film soit, donc, 
en français était un handicap énorme qui ne permettait pas au film 
d'atteindre un public large et important. Et il y a eu une expérience assez 
étonnante, c'est l'expérience des Visiteurs. Le film les Visiteurs avec 
Clavier et Reno était sorti en France et avait fait un énorme succès, et 
donc, il a été vendu dans le monde entier et, donc, on estimait qu'un tel 
succès pouvait aussi être possible aux Etats-Unis. Donc, le film a été 
doublé pour essayer de renforcer ses chances sur le territoire américain. Et 
ce film qui a été un succès partout dans le monde n'a pas marché aux 
Etats-Unis. Quelques années après, il y a eu un remake de ce film, donc, 
en anglais avec une production américaine avec un scénario qui se 
rapprochait plus disons des codes d'un film américain avec une actrice 
américaine, et donc, ce film est sorti aux Etats-Unis et il n'a pas plus 
marché un petit plus que la version française doublée mais ca n'a pas été 
non plus un énorme succès, donc, on Ne savait pas trop si c'était le fait du 
film ou le fait du doublage. Et puis, au début des années 2000, il y a eu 
quelques énormes succès de films parlés en langue étrangère et qui étaient 
sous -titrés.  Le premier ça a été Tigres et dragons qui était en mandarin, 
qui a fait près de 100 millions de dollars de recette… Il y eu aussi le film 
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de Benigni  La vie est belle, sous -titré en italien, et, pour les films 
français, il y a eu Amélie Poulain, donc, qui a fait donc 40 millions de 
dollars de recette, et donc là, on s'est aperçu qu'un film sous -titré pouvait 
très bien conquérir le public américain, simplement, il fallait que le 
distributeur s'en donne les moyens et que un film qui n'était pas américain 
soit distribué comme un film américain. C'est à dire qu'il ait accès au 
nombre de salles en première semaine auquel un film américain a accès, 
c'est à dire une centaine ou 200 ou 500 ou 1000 ou 3000. Un blockbuster 
américain sort sur 4000 salles aujourd'hui. Et aussi donner à ces films une 
campagne de publicité, de marketing à la hauteur de ce nombre de copies. 
Donc, ça veut dire pour les distributeurs américains prendre des gros 
risques, mais en fait, c'est prendre les mêmes risques qu'ils prennent avec 
des films américains. 
 
Gilles Renouard d'Unifrance dans l'émission Francophonie "Traduire 
l'écran", Marion 
Urban, juin 2005. [2min 27 sec] 
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Masca anotimpurilor 
 

Prof. înv. primar Mariana MIREUȚĂ 
Profesor învățământ primar, beneficiar al proiectului Erasmus+KA101, 
participant la cursul de formare „Inovative Approaches to Teaching” 

 
Clasa: I B   
Data: 13. 02. 2020 
Disciplina: Opțional - Învață prin sunet, mișcare și culoare  
Aria curriculară: Arte și tehnologii 
Unitatea tematică: Anotimpurile  
Tipul lecţiei: Consolidare și sistematizare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice  

Comunicare în limba română 
                                    Matematică și explorarea mediului 
              Muzică și mișcare 

� Arte vizuale și abilităţi practice  
Competențe specifice 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza 
interesului direct 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se 
asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 
 

� Comunicare în limba română 
Competențe specifice 
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi 
rar 
 

� Matematică și explorarea mediului 
Competențe specifice 
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din 
mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 
 

� Muzică și mișcare 
 

Competențe specifice 
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi 
de ritm. 
 
Obiective operaționale: 

O1: să denumească cele patru anotimpuri ; 
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O2: să enumere lunile corespunzătoare fiecărui anotimp; 
O3: să identifice caracteristicile fiecărui anotimp (fenomene, culori, 
activități specifice, etc); 
O4: să decupeze corect după contur; 
O5: să asocieze fiecărui anotimp câte o culoare dominantă; 
O6: să dovedească creativitate în realizarea lucrării;   
     

Strategii didactice: 
Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, povestirea, 
observația, demonstrația, metoda R.A.I, metoda Brainstorming;                                                                                         
Mijloace didactice:Zâna Iarna, Zâna Primăvara, Zâna Toamna, Zâna Vara, 
imagine copacul în cele patru anotimpuri, coli A4 (albe și colorate), 
foarfece, videoproiector; 
Moduri  de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
 
Resurse: 

• Umane: 31 elevi 
• Temporale: 50 minute 

 
Bibliografie:                     
     *Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program 
de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din 
învăţământul primar 
    *Curs formare: ,,Innovative Approaches to Teaching”, Erasmus +  K1 
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Secvențele 
lecției 

CONŢINUTUL 
INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

Resurse 
Evaluare 

Procedurale Materiale 
Organizator

ice 
1.Moment 

organizatoric 
 

 

Asigur climatul adecvat   
desfăşurării lecţiei și verific 
pregătirea materialelor necesare 
pentru desfășurarea activității. 

conversaţia 
instructajul 

verbal 

 
 

frontal 
observația  

2.Captarea 
atenției 

 
 

Se citește povestea intitulată  
Împăratul An şi cele patru fiice ale 
sale: 
    Trăia demult, tare demult, un 
împărat care avea patru fiice, 
frumoase ca nişte zâne. Erau atât 
de frumoase, că la soare te puteai 
uita, dar la ele ba. Împăratul An, 
căci aşa se numea împăratul 
nostru, îşi iubea tare mult fiicele şi 
nici nu-şi imagina în ce pericol 
erau. 
  Într-o zi, un vrăjitor rău, care 
trăia la marginea împărăţiei, le 

 
conversația 

 
 

 
Povestea   
Împăratul An 
şi cele patru 
fiice ale sale  

 
 
frontală 

Capacitatea de 
înțelegere a 
mesajului 
transmis 
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răpi pe cele patru fiice şi le închise 
într-un turn, transformându-le în 
anotimpuri. Mulţi viteji au încercat 
să le salveze, însă nimeni nu a 
reuşit. De atunci, bietul Împărat An 
e tot timpul trist, pentru că nu-şi 
mai aduce aminte nici de numele 
fiicelor sale, dar nici de frumuseţea 
lor. Aşa că, vă roagă să-i povestiţi 
cât mai multe lucruri despre ele, 
pentru a-i mai trece dorul şi să și le 
reamintească. 
  Doriţi să-l ajutăm? 

3.Anunțarea 
subiectului 

și a obiectivelor 
lecției  

Se anunță tema și obiectivele  
lecției: 
 Masca anotimpurilor  

expunerea      frontală  

4.Consolidarea 
și 

sistematizarea 
cunoștințelor 

 
 
 
 

 Se discută pe marginea poveștii 
audiate. 
 Se cere elevilor să numească cele 
patru anotimpuri. Se prezintă cele 
patru anotimpuri sub forma unor 
zâne, care vin cu un cufăr.  
 
Elevii extrag din cufăr denumirile 

problemzatirea 
 
 
conversatia  
 
exercițiul 
 
 

 
 

Planșă-
copacul în 
ipostaze 

corespun-
zătoare 

anotimpurilor 

   
 
 
 
frontală 

 
 

 

Capactatea de 
a formula 
răspunsuri 
corecte 
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lunilor anului, le grupează  în 
funcție de fiecare anotimp, apoi le 
lipesc pe o planșă ce reprezintă un 
copac în patru ipostaze, 
corespunzătoare anotimpurilor.    
(Anexa 1) 
  
Pentru a fi siguri că Împăratul An 
va fi ajutat să îşi recunoască fiicele, 
elevii vor fi împărţi în 4 echipe, iar 
pentru a stabili numele echipei, 
elevii trebuie să răspundă corect la 
ghicitori. Reprezentantul fiecărei 
echipe trebuie să extragă un bilet pe 
care este scrisă o ghicitoare. Dacă 
dezleagă ghicitoarea, echipa va 
purta numele simbolului acelui 
anotimp : Ghioceii, Cireșarii, 
Fulgișorii şi Frunze ruginii. 
  
Ghicitori  
 Zăpada s-a topit,                
Ghiocelul a răsărit,             
Pomul a înmugurit.              
Ce anotimp a sosit?             
 

 
 
 
 
explicatia 
  
 
 
 
 
 jocul didactic 
 
 

 
 

conversația 
explicatia 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bilete cu 
ghicitori 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

pe grupe 
 

 
individuală 

 
 

 
frontală 

 
 

 
 

 
 
individuală 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitatea de 
a identifica 
lunile și 
caracteristicile 
fiecărui 
anotimp 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de 
a recunoaște 
caracteristicile 
fiecărui 
anotimp 
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A venit baba din munți 
Peste râuri făcând punți, 
Și a prins, spunând povești, 
Flori de gheață pe ferești.  
 

Este cald şi veselie, 
A-nceput vacanţa mare, 
E plăcut să stai la soare 
Dar, ce anotimp e oare? 
 

 Frunzele pe ramuri 
Au îngălbenit,  
Plouă, plouă-ntruna, 
Cine a sosit? 
 

Ca în orice concurs,  se stabilesc 
reguli : 
    1.Copiii din fiecare echipă 
participă împreună la formularea 
răspunsurilor. 
2. Fiecare copil primește câte o 
foaie albă, împărțită în 4 cadrane. 
 Pentru fiecare răspuns corect, 
fiecare copil trebuie să deseneze în 
cele patru cadrane câte un simbol 
potrivit anotimpului  respectiv. 

 
 
 
 
 
expunerea 
conversatia 

 
 

explicația 
exercitiul 

 
 
 
 

 
 
 
Metoda 
Brainstorming 
 
 
 
Metoda R.A.I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

frontală 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
pe grupe 
 
 
 
frontal 

 
 
 
 
 
Capacitatea de 
a lucra în 
echipă 
 
 
 
Capacitatea de 
a respecta 
regulile jocului 
 
 
Capacitatea de 
a exemplifica 
fenomene, 
culori, vietăți 
caracteristice  
celor patru 
anotimpuri 
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5. Obținerea 
performanței 
 

    4.La sfârşitul jocului echipa cu 
cele mai multe simboluri desenate 
este desemnată câştigătoare. 
    5.Dacă un copil dintr-o echipă 
răspunde sau vorbeşte neîntrebat, 
echipa sa este depunctată. 
 

PROBA NR.1: Spune cât mai 
multe cuvinte despre anotimpuri! 
Cu ajutorul metodei brainstorming, 
fiecare echipă, va spune cât mai 
multe cuvinte despre un anotimp. 
Echipa care spune corect cinci 
cuvinte, câştigă această probă. 
 
PROBA NR.2:  Răpunde! Aruncă! 
Întreabă!  
Regulile jocului: 
Un elev va adresa o întrebare legată 
de anotimpul pe care îl reprezintă, 
apoi va arunca mingea unui  copil  
din altă echipă. Elevul care 
primește mingea răspunde la 
întrebare, formulează și el o 
întrebare și aruncă mingea unui alt 
copil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 
 
conversația 

 
 
 
coli de hârtie 
 colorată 
 
 
videopro-
iector 
 
 
 
 
 
 
coli albe 
acuarele 
pensoane 
 
 
 
 
foarfece 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 

Capacitatea de 
formula 
întrebări și 
răspunsuri 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de 
a executa 
mișcări ritmice 
 
 
Capacitatea de 
grupare a 
culorilor după 
criterii date 
Capacitatea de 
a asocia o 
culoare unui 
anotimp 
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6. Încheierea 
activității 

 
 
 
  

Exemple de întrebări: 
- Care sunt bucuriile anotimpului 
iarna? 
- Care sunt bogăţiile toamnei? 
- Ce schimbări se petrec în natură 
în anotimpul primăvara? 
- Ce fenomene ale naturii se produc 
în anotimpul vara? 
Echipa care spune corect trei 
enunțuri, câştigă această probă. 
 

 PROBA NR. 3: Culorile 
anotimpurilor 
Elevii vor fi așezați în cerc. Fiecare 
elev va avea în mână o coală de 
hârtie colorată. Se discută despre 
fiecare culoare și se asociază 
culorile cu anotimpurile, dând 
exemple concrete. Pe melodia Clap, 
clap song, elevii vor executa 
mișcări ritmice, vor lovi coala de 
hârtie și vor executa mișcări 
conform cerinței învățătoarei:  
-culorile toamnei în centrul 
cercului; 
-culorile verii se rotesc; 

 
 
 
 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
conversația 

 
 
 
 
 

videoproiector 
boxe 

 
 
Capacitatea de 
a decupa după 
contur 
 
 
 
 
Capacitatea de 
a interpreta o 
melodie 
cunoscută 
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-culorile iernii bat din palme; 
-culorile toamnei dansează; 
 
PROBA NR. 4:  Îmbracă 
anotimpul în culoare 
Elevii vor trebui să completeze cele 
patru cadrane cu elemente specifice 
anotimpurilor, să stabilească 
culoarea dominantă pentru fiecare 
anotimp. 
 
Masca anotimpurilor 
Elevii vor întoarce foaia pe care au 
pictat și vor descoperi conturul unui 
chip. Vor decupa pe contur și vor 
obține o mască în culorile celor 
patru anotimpuri. Fiecare copil își 
va pune masca, îi va da un nume și 
o va prezenta colegilor săi. 
 
Se fac aprecieri globale/individuale 
și se cântă cântecul  Anotimpurile.                  
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ANEXA 2 
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Education 
  

Prof. Tinela-Corina  NASTASI 
profesor limba engleză, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, 
participant la cursul de formare „Stimulating Creativity and Innovation in 
the Classroom” 

 
Class: 11B (4 classes/week) 
Textbook: Traveller C1 
Unit 1: Education 
Date: 13th November 2019 
Approach: Communicative 
 
Objectives: By the end of the lesson students should: 

- use vocabulary related to education  
- talk about their school/dream school/university 
-   compare and contrast universities in the world 
- listen for specific information 
- skim and scan a text 
- watch videos, process information and acquire it 
 

Teaching aids: -Traveller C1, H.Q. MITCHELL, MMPUBLICATIONS 
2008 
                         -video projector 
                          -computer 
                          -mobile phone 
                          -YouTube: .mp4\VIDEO 1.Canada's Crazy Library - NAS 
DAILY.mp4 
 
Skills involved: speaking, reading, listening, viewing, writing 
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Procedure: 
Stages of 
the lesson 

Teacher’s activity Students’ 
activity 

Time Skills Interaction Materials 

Warm-up 
activity 

T.asks her Ss to read out 
the title of the unit and 
explain it 

Ss express their 
opinion 

2’ Speaking T-Ss Textbook  

Pre-viewing T asks Ss to write three 
adjectives that describe 
the usefulness of 
education in our daily life 
by using:www.menti.com 

Ss write and send 
their adjectives 
by using their 
phones 

3’ Speaking  
Writing 
Reading 

T-Ss 
S-S 

Mobile 
phone 
 

While 
viewing 

T. plays a video about an 
exquisite library 
.mp4\VIDEO 
1.Canada's Crazy 
Library - NAS 
DAILY.mp4 
 and asks the Ss to split in 
groups and find other 
famous libraries or 
schools in the world, read 
about them and then tell 
the other Ss 

Ss watch the the 
video, split into 
groups and find 
other famous 
libraries/ schools 
in the world, read 
about them and 
then tell the 
others  

10'  
Listening 
Writing  
Speaking 

T-Ss 
Ss-Ss 

 
Video 
projector 
Computer 
Mobile 
phone 
Notebook 
 
 

Post-
viewing 

-T.elicits the answers 
from the viewing 

Ss give their 
answers 

5’ Speaking  T-Ss Textbook 
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Pre-reading 
 

T.asks her Ss to imagine 
the dream 
school/university and 
speak about it(in pairs) 

Ss talk about the 
school/university 
they have 
imagined 

5’ Speaking 
 

T-Ss 
S-S 

Notebook 

While 
Reading  

-T. asks her Ss to read  
the text  
-T elicits the new words 
-T explains to the Ss the 
new vocabulary 

Ss read the text 
and ask the words 
they do not know 

15’ Reading T-Ss 
 

Textbook 

Post-reading -T. asks her Ss to skim the 
text and answer the 
questions  

Ss skim the text 
and give the 
answers to the 
questions on the 
text 

5’ Reading 
Speaking  

T-Ss Textbook 
 
 

Feedback  
Homework 

-T. asks her Ss to list the 
advantages and 
disadvantages of the 
schools mentioned in the 
text 
-Ss have to bring a 3' 
video about their favourite 
school and give arguments 
why they like it 

Ss work in pairs 
and try to solve 
the task 

5’ Speaking 
Writing  

S-S 
T-Ss 

Textbook 
Notebook  
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„Comoara din cămară” – Activitate integrată 
 

Prof. înv. preșcolar Andreea-Miruna PÎNZARU 
profesor învăţământ preşcolar, beneficiar al proiectului Erasmus+ 
KA101, participant la cursul de formare „Creativity in teaching and 
training –how to use music, art, ICT and outdoor activities in education” 

 
Unitatea de învăţământ: G.P.P.C.N. „Mihai Eminescu” Suceava 
Nivelul de vârstă/grupa: Nivelul I, grupa mică B ,,Pinocchio” 
Temă anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”  
Tema săptămânii : „Fructe parfumate și legume coapte” 
Tema activităţii integrate: „Comoara din cămară” 
Elemente componente ale activităţii integrate: 
ADE: DȘ: „Multe fucte și legume, toamna ne aduce” – căutare de 
comori 

 D.E.C. : „Toamna zână din povești” – predare cântec 
Scopul activităţii:Sistematizarea deprinderilor de a alcătui grupe de 

obiecte după criteriul - formă, mărime, culoare precum și formarea 
deprinderii de a cânta corect sunete lungi și scurte în combinații sincopate, 
expresiv și omogen în colectiv, respectând poziția corectă, tonul, semnalul 
de început, dicția și respirația în emisia sunetelor. 
 

Obiective operaţionale: 
 să sorteze fructele și legumele după criteriul formă; 
 să sorteze fructele și legumele  după criteriul culoare; 
 să exeute corect cu ajutorul educatoarei exerciţii de tehnică vocală; 
 să intoneze corect cântecul învățat; 
 să respire corect respectând poziţia pentru cântat; 

 
Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: mind-mapping, căutarea de comori, 
conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, 
jocul didactic; 
Sarcina didactică: Sortarea fructelor și a legumelor după criteriile: formă și 
culoare.Învățarea cântecelului. 
Regulile de joc: Bagheta magică va alege copiii ce vor îndeplini sarcinile. 
b) Resurse materiale: cufăr, puzzle, harta, borcane, fructe, legume, 
laptop, videoproiector, CD-uri, insigne. 
c) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, 
stimularea, mişcarea. 
Forme de organizare: frontal, individual,  
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Bibliografie: 
Curriculum  pentru  educație timpurie,  2019; 
Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, 

Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel, 2008, Activitatea integrată din grădiniţă” 
(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Editura 
Didactica Publishing House, Bucureşti; 

Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, 2007, 
Metode interactive  de grup-Ghid metodic - Editura Arves; 

Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, 2010, Proiectarea 
Pas cu pas (Îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar), 
Editura Diamant, Piteşti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIUL DIDACTIC 
 

Copiii, așezați pe scăunele, sunt 
invitați să descopere surpriza – un cufăr. În 
acea cutie descoperă un bilețel. Educatoare 
le citește copiilor bilețelul: „Dragi copii, am 
ascuns pentru voi o comoară, dar pentru a 
descoperi harta comorii, trebuie să rezolvați  
puzzle-ul pe care vi l-am trimis..” În cufăr, 
vom descoperi o plansă mare ce conține 
conturul unor piese de puzzle, și mai multe 
piese de puzzle, din care copiii, vor selecta, prin metoda mind-mapping 
elemente specifice anotimpului toamna, apoi le vor așeza pe planșă. După 
finalizarea puzzle-ului, pe spatele planșei se va regăsi harta comorii, însoțită de 
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câteva instrucțiuni. Astfel, Zâna Toamna ne invită să rezolvăm câteva sarcini 
pentru a descoperi comoara. După explicare, se va realiza un joc de probă astfel 
încât să se asigure înțelegerea de către toți copiii. După finalizarea fiecărei 
sarcini, vor primi câteva versuri dintr-o melodie. Această melodie ne va ajuta să 
deschidem comoara. 

   Fiecare sarcină va fi marcată cu un semn distinctiv pe hartă: 

Prima sarcină: Să sorteze fructele în borcanele potrivite(sortare 
după criteriul formă); 

        A doua sarcină: Să sorteze legumele în borcanele 
potrivite.(sortare după criteriul formă); 

       A treia sarcină: Să sorteze fructele în borcanele potrivite 
(sortare după criteriul culoare); 

        A patra sarcină: Să sorteze legumele în borcanele potrivite 
(sortare după criteriul culoare); 

          A cincea sarcină: Să sorteze fructele în borcanele potrivite 
(sortare după criteriile formă și culoare); 

                         A șasea sarcină: Să sorteze legumele în borcanele potrivite 
(sortare după criteriile formă și culoare).                                   

Apoi, pentru a deschide comoara, va trebui să unim 
toate versurile pe care le-am adunat în fiecare probă și să 

cântăm cântecelul pentru a deschide comoara. 

Comoara va consta din mai multe borcane cu gem de fructe de toamnă, 
sticle cu must, salată de legume de toamnă și compot din fructe de toamnă. 
Astfel, copiii descoperă că bogățiile toamnei sunt o adevărată comoară 
pentru noi. 

Pe parcursul jocului nu vor lipsi aplauzele și recompensele pentru 
copii. 

Activitatea se încheie într-o atmosferă de bună dispoziție și bucurie, 
determinată de rezultatele obținute și mai ales de comoara descoperită. 
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Nr. 
crt 

 
Etapele 
activităţii 

 
Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice Evaluare/ metode 
şi indicatori Metode şi 

procedee 
Mijloace de 
învăţământ 

1. Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 

Orientarea şi concentrarea atenției asupra 
elementului surpriză – Cufărul de la Zâna 
Toamna  - sunt operații ce  vor avea ca 
scop trezirea interesului tuturor copiilor 
pentru participarea la rezolvarea 
subiectelor cerute de noile contexte 
pregătite pentru programul zilei. 

Conversaţia 
Observaţia 

Harta 
Scrisoare 

Probă orală 

- Acuitatea auditivă 
şi vizuală – 

2. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Surprizele create vor impune consultarea 
copiilor în realizarea temelor ce pot veni 
în rezolvarea situațiilor create. Astfel, de 
comun acord cu propunerile 
educatoarei, copiii află care este rolul lor 
astăzi la activitățile pregătite. 

Conversatia 
Expunerea 

  

3. Prezentarea 
conţinutului 
şi dirijarea 
învăţării 

Integrarea conținuturilor se va realiza 
printr-un transfer de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi în vederea rezolvării tuturor 
sarcinilor, atât din cadrul domeniului 
Științe cât și din domeniul Estetic și 
Creativ: 
 - exersarea deprinderilor de sortare a 
obiectelor după criteriul formă: 
-  exersarea deprinderilor de sortare după 
criteriu culoare; 

 
Conversația 
Explicaţia 
Exerciţiul 

 
 

Explicația 
Munca în 

echipă 

Calculator 
 

Video-
proiector 

 
 

Borcane 
Fructe 

Legume 
  

Probă practică 
sortarea fructelor 
după criteriul formă 
Probă practică 
sortarea legumelor 
după criteriul formă 
Probă practică 
Sortarea fructelor 
după criteriul 
culoare 
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- exersarea deprinderii de sortare după 
criteriile formă și culoare. 

  
 

 Probă practică 
Sortarea legumelor 
după criteriul 
culoare 

    Etapele jocului didactic:  
* Explicarea şi demonstrarea jocului. 
Explicarea şi demonstrarea jocului vor fi 
făcute prin expunerea clară a regulilor și a 
sarcinilor jocului prin intermediul scrisorii 
de la Zâna Toamna. 
* Sarcina didactică a jocului: 
     - găsirea unor răspunsuri corecte  la 
fiecare sarcină dată; 
     - sortarea obiectelor după criteriul 
formă și după criteriul culoare, apoi după 
criteriile formă și culoare. 
* Regula de joc: 
- educatoarea va da citi sarcina de pe 
scrisoarea pimită. 
-alegerea copiilor ce vor îndeplini sarcinile 
se va face prin intermediul baghetei magice 
primite de la Zâna Toamna 
 
 
*Jocul de probă  
– raportarea prin execuție probatorie la 

Conversaţi
a Munca în 

echipă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munca în 
echipă 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Executarea corectă 

a exercițiilor de 
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sarcinile și regulile jocului 
*Desfăşurarea propriu-zisă a jocului 
       Jocul se va realiza sub forma unei 
căutări de comori, ghidată de harta 
comorii, sub îndrumarea permanentă  a 
educatoarei. După aflarea sarcinilor ce 
urmează a fi îndeplinite, educatoarea va 
alege cu ajutorul baghetei magice, cine va 
rezolva sarcina respectivă. După rezolvarea 
fiecărei sarcini, copiii vor primi câte o 
strofă din cântecelul ce urmează a fi 
învățat. (Învățarea cântecului) Se vor 
efectua: - exerciții de respirație;-exerciții 
de dicție; - exerciții melodice; După 
efectuarea acestor exerciții se va trece la 
învățarea cântecelului. Copiii vor audia 
cântecelul, apoi se va purta o discuție pe 
marginea textului. Se învață textul pe 
fragmente logice, apoi se va trece la 
îmbinarea textului  cu melodia. 
După ce copiii au fost familiarizați cu 
întreaga ofertă de lucru și cu toate 
materialele, se va derula actvitatea. În 
timpul lucrului, se va oferi sprijin copiilor 
care întâmpină dificultăţi în realizarea 
sarcinilor sau se vor oferi sarcini 

 
Exercițiul 

 

respirație, dicție și 
cele melodice. 

 
 

Respectarea liniei 
melodice, a 

ritmului musical.  
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suplimentare celor care finalizează mai 
repede lucrările, diferenţiind conţinuturile 
şi sarcinile în funcţie de nivelul de 
dezvoltare al fiecăruia. 

4 Obţinerea 
performan-
ţei 

* Coplicarea jocului didactic se face 
prin  combinarea celor două criterii de 
sortare din sarcinile anterioare. Astfel se 
va realiza sortarea după criteriile formă 
și culoare.  
 
După rezolvarea acestei ultimi sarcini, 
copiii vor primi si ultima strofă a 
cântecelului, urmând intonarea integral 
a acestuia pentru a deschide comoara 
ascunsă de Zâna Toamna. 
 

Munca în 
grup 

Exercițiul 
 

 

Cufăr 
Gem  
Zacuscă 
Compot 
Salată de 
legume  
 
Video 
proiector 

Probă practică 
sortarea fructelor 

după criteriile 
formă și culoare 

 
 

Probă practică 
 

Sortarea 
legumelor după 

criteriile formă și 
culoare 

5 Evaluarea Evaluarea activității desfășurate se 
realizează printr-o conversație 
referitoare la starea de spirit a copiilor la 
final de activitate, apelându-se din nou 
la latura educativă a conținuturilor 
parcurse. 

Conver-
sația 

 Analizarea 
produselor 
activităţii 

Autoevaluare/ 
coevaluare 
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Operații cu elementele unui vector 
 

Prof. Carmen-Teodora POPA 
profesor TIC, beneficiar al proiectului Erasmus+ KA101, participant la 
cursul de formare „Creativity in teaching and training and how to use 
music, art, ICT, indoor & outdoor activities, games, team work, peer 
learning, project method and non-formal methods of teaching for a better 
motivation and integration of learners with different social and cultural 
backgrounds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills” 

 
Data: 20 ianuarie 2020 
Clasa: a IX-a B 
Disciplina: Informatică 
Timp: 50 min 
Unitatea de învăţare: Tablouri unidimensionale 
Tipul lecţiei: lecţie de consolidare şi fixare a cunoştinţelor 
Locul de desfăşurare: Sala de clasă 
Unitatea şcolară: Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava 
 
Competență generală: Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea 
datelor 
Competenţe specifice: La sfârşitul lecţiei: 
C1: Identificarea aplicaţiilor informaticii în viaţa socială. 
C2: Recunoaşterea situaţiilor în care este necesară prelucrarea algoritmică a 
informaţiilor.  
C3: Analizarea enunţului unei probleme şi stabilirea paşilor de rezolvare a 
problemei. 
C4: Respectarea principiilor programării structurate în procesul de elaborare 
a algoritmilor. 
C5: Identificarea necesităţii structurării datelor în tablouri. 
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:  
O1: Să identifice operația de prelucrare a valorilor din vector conform 
precizărilor de pe fișă 
O2: Să identifice operațiile necesare ștergerii unei valori în vector; 
O3: Să identifice operațiile necesare adăugării unei valori în vector 
O4: Să identifice operațiile necesare căutării unei valori în vector 
O5: Să identifice operațiile necesare ordonării valorilor din vector după un 
criteriu precizat 
 Obiective  formative: Elevii să fie capabili: 

• să emită judecăţi de valoare şi să formuleze concluzii 
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• să opereze corect cu noţiunile însuşite 
Obiective afective: Elevii să fie capabili: 

• să participe activ la lecţie 
• să colaboreze între ei 

 
Resurse: 
Materiale: cretă, tablă, fişe de lucru, calculatorul, reţeaua Internet 
 
Procedurale: 

• Metode de comunicare orală: 
o Expunere 
o Conversaţie 
o „Story telling”- învățată în cadrul Proiectului 

Erasmus+ KA1 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796 
• Metode de acţiune: 

o „Story cubes” - învățată în cadrul Proiectului 
Erasmus+ KA1 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796 

o Învăţarea prin descoperire 
• Procedee de instruire: 

o Explicaţia în etapa de comunicare 
o Învăţarea prin descoperire dirijată, experimentală 
o Conversaţia de consolidare în etapa de fixare a 

cunoştinţelor 
o Compararea 

Bibliografie: 
- Manualul de «Informatică» pentru clasa a IX-a, Cerchez, E., 

Şerban, M., Editura Didactică şi Pedagogică 
 

Forma de activitate:  frontală, pe grupe şi individuală 
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Nr
crt 

Momentele 
lecţiei 

Obiec 
tive 

opera 
ţionale 

Activitate profesor Activitate elevi Timp Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

- Se stabileşte prezenţa și se 
formează patru grupe de câte șase 
elevi. 

 Elevii se împart în 
patru grupe de câte 
5 sau 6 elevi. 

1 - 

2.  Captarea atenţiei 
şi anunţarea 
obiectivelor 

- Enunţă obiectivele lecţiei şi 
subliniază importanţa practică a 
noţiunilor care vor fi bordate. 
Profesorul împarte fiecărei grupe 
următoarele materiale: 
1 - fișă pe care sunt precizate 
următoarele: 
- operația, specifică vectorului, care 
trebuie abodată; 
- o frază de început a povestirii pe 
care o vor crea elevii; 
- o imagine cu personajul principal al 
povestirii pe care ei o vor crea; 
- un set de date numerice, ca punct de 
plecare. 
2- un cub pe a cărui fețe sunt scrise 
valori numerice; 
3 - 2 coli albe de hârtie, pe care se vor 
redacta povestirea și codul care stă la 
baza operației specificată pe fișă. 

- reţin obiectivele 
- își împart 
sarcinile de lucru în 
echipă: 

- un elev 
redactează pe o 
foaie de hârtie 
povestirea 
- un elev scrie 
pe o altă foaie 
de hârtie codul 
care stă la baza 
operației pe 
vector 
specificată pe 
fișă 

 

2 - 
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3. Actualizarea 
cunoştinţelor 

 O1  Profesorul cere elevilor să 
identifice operațiile cunoscute 
specifice vectorilor. 
Profesorul precizează sarcinile de 
lucru. Pornind de la fraza precizată 
pe fișă, elevii trebuie să compună o 
povestire, în a cărei fir narativ să se 
regăsească operația precizată pe fișă. 
Pe fișă este sugerat personajul 
principal a povestirii. 

Elevii precizează 
operațiile specifice 
vectorilor. 
Identifică sarcinile 
de lucru. 
 

10 Evaluare 
curentă 

4. Dirijarea 
învăţării 

O2, O3, 
O4, O5 

În timp ce elevii realizează sarcinile 
precizate, profesorul trece pe la 
fiecare grupă și îi sprijină în 
realizarea acestora prin precizări 
suplimentare, prin încurajare și 
apreciere a prestației depuse. 

Elevii, compun 
povestirea și o 
redactează pe foaie, 
aruncă zarul și scriu 
pe foaie codul 
specific operației 
precizate. 
Fiecare elev din 
grupă va arunca 
zarul și în funcție de 
valoarea de pe fața 
zarului vor compune 
povestirea 

20 Evaluare cu 
scop formativ 
şi reglator 

5. Asigurarea 
transferului, 
asigurarea feed-

O2, O3, 
O4, O5 

Profesorul urmărește prestația 
elevilor. Îi provoacă pe ceilalți elevi 
să identifice posibilele îmbunătățiri 

Fiecare grupă va 
prezenta în fața 
clasei povestirea 

10 Evaluare cu 
scop formativ 
şi reglator 
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backului ce se pot aduce codului scris pe 
tablă 

creată, interpretând 
rolurile personajelor 
din povestire. Între 
timp unul dintre ei 
va scrie pe tablă 
codul în C++.  
După fiecare 
prezentare se 
discută codul de pe 
tablă și eventual se 
aduc modificări sau 
îmbunătățiri. 

6. Sistematizarea 
cunoştinţelor şi 
recapitularea 
cunoştinţelor 
necesare 
rezolvării temei 
pentru acasă 

O2, O3, 
O4, O5 

Profesorul împreună cu elevii 
discută pe marginea codurilor scrie 
de elevi pe tablă, făcând un rezumat 
al operațiilor pe vectori.  

Elevii discută 
împreună cu 
profesorul codurile 
scrise pe tablă, 
precizând și alte 
variante de 
implementare a 
operațiilor discutate. 

5 Evaluare 
formativă 

7. Tema pentru 
acasă şi 
aprecieri asupra 
activităţii 
elevilor 

O1 Profesorul apreciază prestația 
copiilor. Precizează tema pentru 
acasă.  

Își notează pe 
caiete tema pentru 
acasă. 

2  
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Sortarea unui vector prin inserție 
 
În vremurile de demult.......... 
 

        
                                     FLORI   FLORI 
 

 
 
 

Adăugarea unei valori în vector 
 

Trăiau odată demult, ………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

16 84 

22
4 

6 
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Operația de căutare a unei valori într-un vector  
 

Pe tărâmul fermecat trăiau…… 
 

 

 
Ștergerea unei valori din vector 

A fost odată…….. 
 

 

 

 

   44 41 65 59 
 

30 50 

34 65 41 50 
 

30 49 
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Apariţia, evoluţia şi răspândirea grupurilor umane 
 

    Prof. Anamaria POPESCU 
Profesor Științe socio-umane, beneficiar al proiectului Erasmus+KA101, 
participant la cursul de formare „Creativity in ieaching and trening and 
how to use music, art, ICT, indoor &outdoor activities, games, team 
work, peer learning, project method and non-formal methods of teaching 
for a tetter motivation and integration of learners with different social and 
cultural backgriunds, including migrants, for an education for sustainable 
development and life skills”. 

  
Data: 27 noiembrie 2019 
Clasa: a V-a 
Disciplina: Istorie 
Timp: 50 min. 
Unitatea de învăţare: Preistoria umanităţii  
Conţinut: Apariţia, evoluţia şi răspândirea grupurilor umane  
Tipul lecţiei: Mixtă (predare – învăţare - evaluare) 
Locul de desfăşurare: Sala de clasă 
Scopul: De a transmite elevilor cunoştinţe referitoare la apariţia şi evoluţia 
elementelor de civilizaţie ale omului preistoric (unelte, arme, locuinţe, 
ocupaţii, forme de organizare). 
 
Strategia didactică: 
           a) metode şi procedee: vânătoarea comorilor, învățată în cadrul 
Proiectului Erasmus+ KA101 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796, explicaţia, 
conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, lucrul cu documentul 
istoric, lucraţi pe grupe,  
                                              - activitate frontală, individuală, pe grupe 
            b) material didactic: - mape de lucru (documente, fişe de lucru),  
                                              - texte istorice, tabla, creta, planşe 
                                             - imagini video-PowerPoint, fişe de evaluare, 
Mijloace de învăţământ: 

• Manualul clasei a V-a, autori: Zoe Petre , Laura Căpiţă, Monica 
Dvorski, Carol Căpiţă, Ioan Grosu, Ed. All , Buc., 2000 
• Manualul clasei a V-a, autori: Valentin Băluţoiu, Constantin 
Vlad, Ed. All, Buc., 2001 
• Manualul clasei a V-a, autori: Liuba Ghiorghiţă, Sorin Oane, Ed. 
Teora, Buc., 2000 
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•   Atlas de arheologie, Marile descoperiri ale civilizaţiilor 
Antichităţii, autor: Enzo Bernandini, Ed. Aquila  Buc., 2005 
pag.12-23 

 
Bibliografie: 

• Ghid de evaluare, SNEE, Ed. Prognosis, 2001 
• Ghid metodologic Aria Curriculară „Om şi societate”, 

Ed. Sc. Aramis Print, Buc., 2001 
Competenţe specifice: 

1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi 
epocii antice în diferite situaţii de comunicare scrisă 
sau orală 

3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice  
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor 
evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:  
1. Să stabilească corect  timpul  istoric la care face 

referire lecţia 
2. Să comenteze o friză cronologică  
3. Să interpreteze un document istoric  
4. Să descrie, pe baza surselor istorice, elementele de 

civilizaţie ale omului preistoric  
 Obiective  formative: Elevii să fie capabili: 

- să emită judecăţi de valoare şi să formuleze concluzii 
- să opereze corect cu noţiunile însuşite 

Obiective afective: Elevii să fie capabili: 
- să participe activ la lecţie 
- să colaboreze între ei 

Resurse: - oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică orientativă 
               - umane: elevii clasei a V-a  
      Evaluare: - continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la 
fişele de lucru 
                - finală - fişă de evaluare 
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Succesiunea secvenţelor de învăţare: 
Momentele 
lecţiei 

Obiec
tiv 
 

                     Detalieri de conţinut         Strategia didactică 
Activitatea 
profesorului 

Activitatea elevilor  Metode  forme mijloace 

I. Momentul 
organizatoric 
(1 min.) 

 - consemnează 
absenţele; 
- organizează 
materialele; 
- organizează clasa, 
- creează un climat 
cooperant.  

- răspund cerinţelor 
profesorului; 
- îşi pregătesc 
materialele necesare 
desfăşurării orei; 

 
Conversaţia  

 
frontal 

 
 
 
 
 

II. 
Reactualizarea 
cunoştinţelor/ 
evaluarea 
 (Introducere în 
studiul istoriei) 
 (10 min.) 

 
 

 

- Jocul noţiunilor 
istorice. 
- Elevii sunt aşezaţi 
în 4 grupe, două 
grupe  formate din 5 
elevi şi două din 4 
elevi. Cele 4 grupe 
au contact vizual 
permanent cu 
mijloacele didactice 
folosite. Ei primesc 
la începutul orei o 
mapă de lucru, cu 
materiale pe care le 
vor folosi în diferite 

 
 
 
elevii primesc mapele 
de lucru 
 
 
 
 
- elevilor li se cere să 
analizeze conţinutul 
anexei şi să răspundă 
cerinţelor  
 
 

 
 
Conversaţia 
 
 
 
Exerciţiu 
 
 
Observarea 
sistematică a 
elevilor 
privind 
rezolvarea 
sarcinilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
pe grupe 

 
 
 
 
 
 
 
      Planşă 
 
 
 
Fişe de 
lucru 
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etape ale lecţiei. 
- Elevii primesc mai 
multe bileţele 
colorate, li se indică 
un  termen istoric şi 
sunt rugaţi să noteze 
pe bileţel lucruri ce 
pot fi asociate cu 
termenul respectiv. 
Liderul fiecărei 
grupe va explica cele 
notate. Prin dezbateri 
se stabileşte dacă 
răspunsurile sunt 
corecte.  
- fiecare grupă  este 
rugată să urmărească 
imaginile din anexă 
şi  să identifice care 
din imaginile 
prezentate reprezintă 
izvoare nescrise  

 
 
- elevii studiază 
imaginile din anexă şi 
încearcă să rezolve 
cerinţele. 
Răspunsurile sunt 
afişate şi verificate 

lucru  
Copacul 
ideilor 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 

 

 
 
 
 

Fişe de 
lucru 

 
Planşe 

III. Anunţarea 
lecţiei noi, a 
planului de 
predareînvăţare, 

 

 
- notează titlul lecţiei, 
monitorizează elevii; 
- precizează ce vor 
afla, ce trebuie să 

-  elevii sunt atenţi la 
argumentele aduse de 
profesor 

Expunerea frontal     Planşă 
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a obiectivelor pe 
care elevii 
trebuie să le 
cunoască la 
sfârşitul lecţiei  
(5 min.) 

facă, la sfârşitul 
lecţiei, de ce trebuie; 
- stabileşte reguli/ 
comunică; 
- organizează 
învăţarea 

IV. 
Dobândirea 
noilor 
cunoştinţe (25 
min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- împarte sarcinile de 
lucru pentru fiecare 
grupă în parte . 
 
 
 
 
 
 
 
- sintetizează 
sarcinile rezolvate de 
elevi  
 
 
 
 
 
 
 

- fiecare grupă 
încearcă să rezolve 
sarcinile primite: 
Grupa I „Curioşii” – 
să precizeze timpul 
istoric la care face 
referire lecţia; să 
identifice materialele 
din care erau 
confecţionate primele 
unelte  
 
Grupa II 
„Îndrăzneţii”- să 
descrie, pe scurt, cu 
propriile cuvinte, 
elementele e 
civilizaţie ale omului 
în paleolitic; să 
identifice peşteri unde 

 
Conversaţia 
 
 
 
Vânătoarea de 
comori  
 
„ gândiţi / 
lucraţi pe 
grupe/ 
comunicaţi” 
 
 
Descrierea  
 
 
Lucrul cu 
documentul 
istoric  

 
 
frontal 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
Activitate 
pe grupe  
 
 
  Frontal  
 
 

 
 
 
 
 
Axa 
cronologică  
  
 
Fişe de 
lucru 
 
 
 
 
 
Videoproiec
tor 
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0.3. 
 
 
 
 
 
 
 
0.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

- prezintă 
diapozitivele 
concomitent cu 
expunerea liderului 
de grup  
 
 
  
- paralel cu 
expunerea realizată 
de fiecare lider în 
parte, stabileşte 
împreună cu elevii 
principalele elemente 
de civilizaţie ale 
omului preistoric  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s-au descoperit picturi 
rupestre  
 
Grupa III „Faimoşii” – 
Să descrie, pe scurt, 
elementele de 
civilizaţie ale omului 
în neolitic; să 
precizeze care erau 
avantajele folosirii 
focului  
Grupa IV „Isteţii” – să 
descrie, pe scurt, cu 
propriile cuvinte, 
elementele de 
civilizaţie ale omului 
în neolitic şi ce 
animale au domesticit 
oamenii  
- paralel cu  expunerea 
realizată de fiecare 
lider în parte , ajutaţi 
de profesor, elevii 
stabilesc elementele 
de civilizaţie ale 
omului în diferite 

 
 
 
 
 
  
 
 
Descrierea  
 
 
 
 
 
 
 
Lucrul cu 
textul istoric 
Învăţarea prin 
descoperire 

 
 
Expunerea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Activitate 
 pe grupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 

    
  
Documente 
istorice    
 
 
 
 
 
   Videopro-
iector  
 
 

 
 

Videopro-
iector 

 
 
 

Planşă 
 

Fişe de 
lucru  

    
 Tabla, creta 
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O.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.4.  
 

 
 
 
 
 
 
Vânătoarea de 
comori (Vas 
ceramică) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- supraveghează 
elevii în timpul 
lucrului şi intervine 
atunci când este 
nevoie.  

epoci istorice  
 
Un voluntar va fi 
„vânătorul” care va 
pleca să vâneze 
„comori”. Toţi ceilalţi 
stau aşezaţi în cerc în 
timp ce „vânătorul” 
stă în mijloc. 
Participanţii transmit 
comoara (un obiect 
micuţ) din mână în 
mână şi cel din mijloc 
la un anumit semnal 
trebuie să spună la 
cine este comoara.  
Cel care stă în mijloc 
are 3 şanse de a ghici 
şi dacă nu reuşeşte, 
repetă turul. Dacă 
„vânătorul” ghiceşte 
la cine este comoara, 
cel care are comoara 
în mână trece în 
mijloc şi devine 
vânător. 

 
 
 
 
 
 
 
Învăţarea prin 
descoperire 

 
 
 
 
 
Expunerea 
 
 
 
 
 
 
Învăţarea prin 
descoperire 
 

 
 
 
 
 
 
Activitate 
 pe grupe  
 
 
 
 
 
Activitate 
 pe grupe  
 
 
 
 
 
Activitate 
 pe grupe  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vas 
ceramică 
 
 
 
 
 
 
Vas 
ceramică 
 
 
 
 
Vas 
ceramică 
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III. Fixarea  şi 
sistematizarea 
cunoştinţelor 
(5 min.) 

 Se realizează printr-o 
fişă de evaluare prin 
care elevii în cadrul 
căreia elevii sunt 
rugaţi să comenteze 
un text istoric, la care 
se adaugă şi un 
chestionar de 
autoevaluare   

 
- elevii încearcă să  
rezolve cerinţele fişei 
de evaluare  

 
 

 

Activitate 
indivi-
duală 

 

Fişă de 
evaluare 
Chestionar  

 

IV. Temă 
pentru acasă  
      (2 min.) 

 
 

1. Folosind 
Diagrama Venn 
realizaţi o analiză 
comparativă între 
paleolitic şi neolitic  
2. Descrieţi viaţa de 
fiecare zi a unui om 
din preistorie, 
referindu-vă la 
ocupaţii, unelte, 
arme, comunitate, 
ceremonii  

 

Notează tema pentru 
acasă 

 
 

Activitate 
indivi-
duală 

 

Aprecierea 
activităţii 
elevilor  
(2 min.) 

 Sunt notaţi elevii 
care s-au remarcat în 
timpul lecţiei 
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We are the European Family 
 

Prof. Ana-Cristina ȘERBAN 
Profesor limba engleză, beneficiar al proiectului Erasmus+KA101,  
participant la cursul de formare „Stimulating Creativity an Innovation in 
the Cassroom”. 

 
Class level ~ intemediate (IX F- 15/16 year olds) 
Number of students~ 15 
Date~ 10th of December, 2019 
 
Subjects and learning contents~ 
� Politics~ the concept of Union and European values 
� Music ~ European songs, dances and instruments 
� English ~ local cuisine and ingredients 
� Geography ~ countries, geographical features, capitals and main cities 
 
             
I. Warm-up (5m) 
 
T uses Mentimeter tool to make Ss brainstorm on 3 personality 
names/famous people across Europe. Ss talk in pairs and then fill in the 
cloud. T discusses the results with the whole class. 
 
 
II. Do and Learn! (40 m) 
 

T organises class by learning stations, creating 3 groups of 5 
students each and has each group move from one station to the other, in 
Gallery Tour style, in specified time – 10 mins per activity. 

 
Each station has a different subject content and approaches a 

different ITC tool, as follows~ 
 
1. Station Kahoot!/ Geography 
 

Ss first use a QR code to visualise a coloured map of Europe so as to 
remember countries, most importat landscape features/landmarks, economy 
and cultural information on main European cities that they have been 
working on previously in individual online research assignments. 
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They work individually on 5 Kahoot questions about European 
countries and capitals and then check and debate results. 

T collects survey info and gets feedback on what content to further 
practice on in future lessons or in  homework assignment. 

 
2. Station  Thinklink/Music 
 

T has created a Thinklink page illustrating the continent map again 
and Ss have to click on audio files containing traditional music in various 
European countries and vídeos with traditional dances. 

The informative text also included by the teacher contains info on 
cultural items such as such as> 

- tarantella, czardas, cancan 
- Spanish guitar, accordeon, drums 
Based on aquired information, Ss take notes in their notebooks 

associating names of countries with musical cultural data. 
 
3. Station Popplet/English> Traditional Cuisine 
 

T gives students a Popplet page containg traditional European 
recipes based on key words . 

Ss are instructed to talk in the group, guessing main ingredients and 
then complete together the Popplet scheme with further information. 

Ss are allowed at this stage to use mobile devices to look words up 
in online dictionaries and check spelling and pronunciation. 
 
III. Round-up (5 mins) 
 

plan A (old school) > Ss put down 5 new things they learned during 
this lesson on stickers and post them on whiteboard 

plan B (new age school) < Ss use Padlet to post 5 new things they 
learned during this lesson on class page created for the evaluation of the 
lesson.  
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III. ERASMUS+KA229 
 

Matematica pe portativ-fracții. 
Divizini ale întregului și duratele muzicale 

 
Prof. înv. primar Florina-Magda CIUBOTARU  

DATA: 
15.X.2019

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI 
EMINESCU - 
CLASA: a III-a B 
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE  
DISCIPLINA: MATEMATICĂ 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FRACȚII 
SUBIECTUL LECȚIEI: MATEMATICA PE PORTATIV-FRACȚII . 
DIVIZINI ALE ÎNTREGULUI ȘI DURATELE MUZICALE 
FORMA DE REALIZARE:ACTIVITATE INTEGRATĂ 
ACTIVITĂȚI INTEGRATE: MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
TIPUL LECȚIEI: CONSOLIDARE 
NUMĂR DE ELEVI: 25 ELEVI 
 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
2.1. Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 și a 
fracțiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10; 
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în 
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse; 
1.2. Sesizarea diferențelor de înălțime și durată între sunete, în audiția unor 
fragmente muzicale 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1: să definească: întregul, fracţia, numărătorul, numitorul, fracții 
echiunitare, subunitare, supraunitare; 
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O2: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la 
noțiunea de fracţie; 
O3: să scrie fracţiile corespunzătoare unor imagini date; 
O4: să reprezinte grafic fracțiile subunitare și/sau fracțiile echiunitare; 
O5: să identifice modalități de recompunere a unui întreg,prin însumarea 
unor fracții subunitare; 
O6:să rezolve probleme utilizând operaţii cu fracţii (adunare/ scădere); 
O7: să recunoască duratele muzicale prezentate; 
O8: să intoneze cântecul învățat după auz,  respectând duratele; 
 
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ: 
� RESURSE: 

Procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul scris/mintal, 
observaţia, jocul didactic matematic, munca independentă; 

Materiale: jetoane, fişe de lucru, planșă flipchart, coli albe, laptop, 
videoproiector, planșe, markere,plicuri, soft educațional; 
Organizatorice: frontal, individual, pe grupe; 
 

� FORME ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 
- observare sistematică; 
- apreciere verbală; 
- inter-evaluarea. 
- recompensa 

 
Bibliografie: 
1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, 
Matematică, Educație civică, Joc și mișcare, clasele a III-a și a IV-a, 
București, 2014; 
2. Mărcuţ I. G., „Metodica predării matematicii în învăţământul 
primar”, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2008 
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ANEXA 1 

 
SALUTUL CLASEI a III-a B 

 
Pauza s-a sfârșit, de matematică ne-am pregătit. 
Cu cifrele ne vom juca, vom desena, vom calcula: 
Înmulțiri, împărțiri, noi calculăm fără opriri. 
Probleme știm să rezolvăm și deloc nu ne-ncurcăm! 
 
E greu? Deloc! Veniți și voi în al nostru joc! 
Nu știți? Ba da! Matematica nu este grea! 
Să-ncepem? Acum! Nici un obstacol nu e pe drum! 
E greu? Deloc! Veniți și voi în al nostru joc! 
 
2X4 egal cu opt, cozonacul este copt! 
2+ 8 egal cu zece, nimeni nu ne-ntrece! 
Matematica nu e grea! X 3 
Cu ea ne vom distra, DA!!!! 
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ANEXA NR.2 
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ANEXA NR. 3Z  

FIȘĂ DE LUCRU 
1. Scrie fracția corespunzătoare părții de pizza rămase în farfuria fiecărui 
copil: 

DARIA MARIA TEO IULIA BOGDAN 

  
   

__ 
 

__ __ __ __ 

 
2. Notează în casete A pentru propozițiile adevărate și F pentru cele false. 
 
         

Două ore dintr-o zi se 
reprezintă prin fracția 2/24. 

 

 Fracția care reprezintă 
mărgelele colorate are 
numărătorul 6. 
 

 

 Numărătorul fracției care 
reprezintă mărgelele necolorate 
este egal cu numitorul. 

 

 
Numitorul fracției care 
reprezintă mărgelele necolorate 
este mai mare decât 
numărătorul fracției. 
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Toamna – respirația organismelor 
                                   

Prof. Camelia MACARIE  
profesor Biologie, beneficiar al proiectului Erasmus+KA229,  

participant la mobilitatea din Bulgaria 
 
Data: 20.XI.2019 
Clasa: a XI-a G 
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 
Disciplina: Metodica  predării științelor  
TEMA: Metode active – participative de predare a științelor (lucrul în 
echipă și învățarea asistată de calculator). 
 
TEMA INTEGRATIVĂ - TOAMNA 
Tipul lecției: Lucrare practică/RESPIRAȚIA 
Scopul:   

 Utilizarea corectă a metodelor activ – participative în cadrul orelor 
de biologie/ științe. 

  Să manifeste interes și plăcere în realizarea acestor activități. 
  

                        Obiective operaționale: 
Cognitive: 
   O1 - să aplice corect  regulile  privind munca în  echipă; 
   O2 - să utilizeze PC-ul în diferite  etape din cadrul orei; 
   O3 - să aplice diferite tehnici de laborator (efectuarea unui preparat 
microscopic, măsurarea masei, pH-ului, observații experimentale de lungă 
durată și de scurtă durată); 
Psihomotorii: 
O1 – utilizarea corectă a ustensilelor de laborator; 
O2 – executarea lucrărilor de laborator având în vedere normele de protecție 
a muncii; 
Afective: 
 
O1 – dezvoltarea sentimentului de plăcere, încredere, cooperare 
                   
    Strategii didactice: 

 Resurse procedurale: 
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia cu 
ajutorul experimentului, învăţarea prin descoperire, modelarea, 
algoritmizarea, observarea liberă și dirijată, problematizarea, exercițiul, 
abstractizarea; 
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          Forme de organizare: frontal, individual și pe grupe de 3 elevi; 
 Resurse materiale:  calculatorul, ppt.-uri, microscop, sursă de 

lumină, lamă, pahar cu apă, pipetă, bisturiu, instalații miniaturale  de 
fermentație alcoolică, acetică, lactică, butirică, stativ cu eprubete, 
pH - metru. 

 Surse  informaționale  și  referențiale : 
Documente normative – planificarea calendaristică, orarul; 
Documente  suportive: Metodica predării științelor în învățământul 
preșcolar, Metodica predării biologiei, Lucrări practice de laborator. 
Evaluare – formativă prin chestionare orală și activitate practică 
Test  video - Kahoot 

 
• Bibliografie:  
• insp. Daniela Răileanu, prof. înv. preșcolar Dorina Vieriu, prof. 

înv. preșcolar Iuliana Alexa „PROIECTAREA  PAS  CU  PAS” 
Îndrumător pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, 
Editura Diamant, Pitești, județul Argeș, 2010  

• Lucrări  practice de laborator; 
• Iordache Ion, Ulpia Maria Leu - Metodica predării – învățării 

biologiei, Editura Universității, Iași 2001. 
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Nr. 
Crt 

Momentele 
activității 

Activitatea 
propunătoarei 

Activitatea 
elevilor 

Metode și 
procedee 

Resurse 
materiale 

Forme de 
organizare 

Metode de 
evaluare 

1. Moment 
organiza-
toric 
 
1-2 min. 

  Se creează climatul 
propice pentru 
desfășurarea activității: 
-aerisirea laboratorului de 
biologie; 
-pregătirea materialului 
didactic necesar; 
- asigurarea disciplinei. 

elevii se așază pe 
scaune . 

 
 
 
Conversația 

 
 
 
Materialele 
necesare 
lucrărilor de 
laborator 

 
 
 
Frontal 

 
 
Observarea 
comporta-
mentului 
elevilor 

2. Captarea 
atenției 

Utilizarea în laborator a 
unui ulei aromat cu miros 
de fructe 
 
Ce ați  simțit când ați tras 
aer în piept? 
În ce anotimp se coc 
aceste fructe? 
Cine dorește să ne 
citească povestea despre 
toamnă? 
Să vedem dacă în 
continuare zâna Toamnă 
va reuși să-l impresioneze 
pe prințul Natură 

R. Noi am simțit un 
miros de fructe. 
 
 
R. Aceste fructe se 
coc în anotimpul 
TOAMNA 
 
R. Un  elev citește 
povestea scrisă de 
el. 
ANEXA - 1 

Modelarea 
Conversația 
euristică 
 
 
 
 
 
lectura 
Conversația 
euristică 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caiet de 
notițe 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
Individual și 
frontal 
 

 
 
 
 
Scrisă - 
Elevii au 
conceput o 
poveste 
despre 
TOAMNĂ 
 

3. Anunțarea 
temei noi 
 
 
 

Cum ați simțit mirosul? 
Dar plantele, oare cum 
respiră? 
 Care este organul plantei 
care este specializat în 

Elevii primesc 
portofoliul lecției 
ANEXA -2 
Noi am respirat 
aerul din încăpere. 

Conversația  
Demonstraţia 
 
Explicația 
 

Ulei aromat 
specific 
toamnei 
 
 

 
Frontal 
 
 
 

 
Orală 
 
 
 



178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 min. 

respirație, fotosinteză, 
transpirație 
Astăzi vom discuta 
despre: 
Metodele activ 
participative - Lucrul în 
echipă și Instruirea 
asistată de calculator 
utilizând ca temă de 
cercetare -   
          RESPIRAȚIA 
ANEXA - 2 

Organul specializat 
este frunza 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Prezentare
a noului 
conținut 
 
Observarea  
liberă 
Observarea 
dirijată 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul împarte elevii 
în grupe de câte trei  și 
specifică sarcinile 
fiecăruia în cadrul 
grupului:1.informati-
cianul, 
2.cercetătorul principal, 
3.RAPORTORUL 
 
 
Cum credeți că respiră 
frunza? 
Funza are pe suprafața ei 
niște ”gurițe” numite 
stomate.Să le examinăm 
la microscop. 

Elevii sunt atenți. 
ANEXA - 3 
 
 
 
 
 
R.Frunza respiră pe 
toată suprafața. 
Pasul nr.1 
Efectuarea 
preparatului 
microscopic 
 
Elevii detașează cu 
ajutorul bisturiului 

Prezentarea 
etapelor sub 
formă de 
power point 
Conversația 
Euristică 
 
 
 
Demonstrația 
cu ajutorul 
preparatului 
microscopic 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microscop 
Lamă 
Bisturiu 
Frunză 
proaspătă de 
crin 
ornamental 

 
Frontal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupe de 3 
elevi 
 
 
 

 
    Orală  
 
 
 
 
 
Practică 
Realizarea 
corectă a 
prepara-
tului și 
obținerea 
unui 
rezultat bun 
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Căte stomate observați? 
Fiecare grupă  numără și 
prezintă rezultatul. 
 
 
 
Care epidermă credeți  că 
prezintă un număr mai 
mare de stomate? 
Ce gaz utilizează planta și 
omul în respirație?Pentru 
ce utilizăm acest gaz? 
 
 
 
 
 
Cum se numește acest 
tip de respirație? 
 
Să vedem ce au pregătit 
zânele în aceste 
instalații. 
Ce ai pregătit aici? 
Ce observi în primul 
recipient? 
 
 

epiderma inferioară 
de crin ornamental 
și numără 
stomatele,apoi le 
fotografiază. 
 
R.Epiderma 
inferioară. 
R.Gazul utilizat ete 
O2, molecular. 
Organismele 
utilizează acest gaz 
pentru arderea 
competă a  
substanțelor 
organice și 
producerea de 
energie. 
Acest tip de 
respirație  se 
numește  respirație 
aerobă. 
 
 
Eu am pregătit o 
instalație pentru 
fermentație. 
În primul recipient 

 
 
Observația 
de scurtă 
durată  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observații de 
lungă și de 
scurtă durată 
 
 
 
 
 

Pipetă 
Pahar cu apă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Două PET-
uri, fructe, 
apă, 
Apă de var, 
tub de 
plastic, 
parafină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practică 
Realizarea 
corectă a 
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Atingerea 
performan-
ței în 
observare 
 
 
 
 

 
 
 
Ce vom obține din 
acestea? 
 
 
De ce am mai pus un 
recipient? 
Ce observați în apă? 
Am  adăugat apă de var și 
ce observăm? 
 
 
 
 
 
Care sunt 
microorganismele ce 
produc acest tip de 
fermentație? 
 
 
Care sunt aplicațiile 
practice ale fermentației 
alcoolice?Am observat că 
pentru a- l impresiona pe 
prinț ați pregătit ceva. 

eu observ fructe de 
toamnă: struguri, 
mere, pere; 
Noi vom obține din 
acestea un suc 
dulce  apoi vin 
(alcoolul etilic). 
În al doilea 
recipient am pus 
apă. 
În apă eu observ 
bule de gaz. Gazul 
rezultat este CO2 și 
acesta se combină 
cu apa de var 
formând un 
precipitat de 
culoare albă. 
Drojdiile de bere 
(Saccharomyces 
cerevisiae) și 
drojdia vinului (S. 
ellipsoideus). 
Obținerea vinului, 
șampaniei, 
produselor de 
panificație 
Ph-ul este alcalin. 

Modelarea 
Algoritmizar
ea 
Experimentul 
Demonstrația 
cu ajutorul  
experimen-
tului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pahare cu 
oțet de mere 
 
 
 
pH – metru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 

instalației 
de 
fermentație  
-
fotografiere
a 
instalației 
 
Orală 
Descrierea 
corectă a 
fenome-
nelor 
Biologice 
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Încheierea 
observării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduceți în 
recipientul cu apă un pH 
–metru și înregistrați  
pH-ul. 
 
Dar dacă  gospodinele 
uită vinul mai mult timp? 
Acest tip de fermentație  
se numește  acetică și 
este realizată de bacterii 
fermentative. 
Care este importanța 
practică? 
Să înregistrăm pH-ul. 
 
 
Observ că ați pregătit și 
ceva murături. 
Măsurați pH-ul. 
Dar lactatele? 
 
 
 
 
 
Dacă uităm aceste 
murături până anul viitor? 
Deci în lipsa oxigenului 

Vinul se oțetește 
adică se transformă 
în acid acetic. 
Obținerea unor 
sortimente diferite 
de oțet. 
Ph –ul este acid. 
 
 
 
 
Am pregătit varză, 
gogonele,morcov, 
ardei. 
Aceasta este 
fermentația 
lactică. 
Acidul lactic are un 
pH de 
 
 
Lactatele au un pH 
de  
 
Aceasta este 
fermentația 
butirică când se 
obține acidul 

 
 
 
 
 
Modelarea 
Algoritmi-
zarea 
Experimentul 

Demonstrația 
cu ajutorul  
experimen-
tului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelarea 
Algoritmi-
zarea 
Experimentul 
Demonstrația 

 
 
 
 
 
 
 
 
Microinstalaț
ii pentru 
fermentație 
pH-metru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionarul 

 
 
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
Descrierea 
corectă a 
fenome-
nelor 
Biologice 
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5. 
Evaluarea 
prin 
utilizarea 
calculato-
rului. 
 
 
 
 
6.Încheiere
a activității 

molecular organismele 
respiră anaerob prin 
fermentații. 
 
 
 
 
Metoda instruirii asistată 
de calculator am aplicat 
–o pe tot parcursul orei 
sub formă de ppt. și acum 
vom realiza evaluarea 
finală. 
 
 
Acum vom rezolva un test 
interactiv - Kahoot 
 
 
 
Se fac aprecieri asupra 
modului în care au 
participat elevii la oră. 
    
 

butiric.Acesta are 
un pH de 
Elevii se 
conectează pe  la  
platforma Kahoot și 
rezolvă 
chestionarul online. 
ANEXA – 4 
 
 
 
 
 
ANEXA  - 4 

cu ajutorul  
experimen-
tului 
 
 
 
 
 
 
 
Modelarea 
Algoritmi-
zarea 
Experimentul 
Demonstrația 
cu ajutorul  
experintului 
 
 
Instruirea 
asistată de 
calculator 
 
Instruirea 
asistată de 
calculator 
 

online  
 
 
 
 
 
Grup de 3 
elevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
interactivă 
Online 
 
 
 
 
 
 
 
orală 
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Fișa de lucru 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOAMNA – RESPIRATIA ORGANISMELOR 
Modele active participative: învățarea cooperantă 
                                              Instruirea asistată de calculator 
Aplicație: respirația 
Respirație aerobă: 
Substanțe organice +?= CO2+H2O+E(675kcal) 

C6H12O6 + ?  =?CO2  + ?H2O+E(675kcal) 
Evidențierea stomatelor din frunza de crin 
ornamental PREPARATUL 
MICROSCOPIC Materiale necesare: 

- Frunze proaspete de crin ornamental; 

- Microscop 

- Lamă 

- Pahar cu apă 

- Pipetă 

- Bisturiu 
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- Modul de lucru: se așază frunza pe degetul arătător cu epiderma  
inferioară în sus  și cu ajutorul bisturiului se detașează epiderma. 

- Se observă la microscop și se efectuează fotografii. 

- Se numără  stomatele din câmpul microscopic. 

RESPIRAȚIA ANAEROBĂ (FERMENTAȚIILE) 

1.FERMENTAȚIA ALCOOLICĂ 
 
Glucoza  fermentație alcoolică      alcoolul etilic +  CO2+E drojdia de bere 
Aplicație: 
Elevii au realizat o instalație miniaturală pentru fermentația alcoolică 
Materiale necesare: 

- cântar, două PET- uri, fructe proaspete (struguri, mere, pere, prune), 
furtun de plastic, apă, ceară. 

- Modul de lucru: 

- Elevii  au cântărit   PET-urile  și fructele și apoi  au  pisat fructele cu 
o furculiță ; 

- Fructele au fost introduse în  PET și apoi se face un orificiu în 
capacul acestuia astfel încât  furtunul să treacă  dintr-un  recipient în altul; 

- Se parafinează în jurul furtunului de la PET-ul cu fructe 

- Se numără bulele de gaz eliminate pe unitatea de timp(1min.) 

- Elevii măsoară pH-ul  în recipientul cu apă 
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Aplicația  - Fermentația alcoolică la dospirea aluatului 
Elevii au  pus  într-un pahar făină de grâu, drojdie de bere,o linguriță 

de zahăr și au adaugat apă caldă realizând astfel o maia. Cei care au efectuat 
corect maiaua vor observa bule care determină creșterea aluatului. 

Elevii numără bulele care se formează pe minut. 
 

 
 

2. FERMENTAȚIA   ACETICĂ   (oțetirea  
vinului) 
Alcool etilic ---fermentație acetică---- acidul acetic + 
H2O + E Aplicație: 
Elevii  măsoară pH-ul  produsului obținut și – l 
notează pe fișa de lucru.Precizează importanța practică 
a acestei fermentații. 
 
 
 
 
3. FERMENTAȚIA  LACTICĂ 
Glucoza (C6H12O6) din produse(lapte dulce, fructe, legume)  ------
fermentație lactică----acidul lactic   +   CO2 Elevii  după efectuarea 
produsului  vor verifica pH-ul  acestuia . 
Elevii precizează importanța practică a acestui tip de fermentație. 
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4.FERMENTAȚIA   BUTIRICĂ 
Glucoza ----fermentație butirică ------- acidul butiric +H2 
Elevii observă produsul deja realizat și precizează caracteristicile acestuia. 
Înregistrează pH-ul și-l compară cu valorile înregistrate la celelalte produse. 
 

 
 
 
 

Învățarea  asistată de calculator 
 

Este o metodă modernă de predare – evaluare și sistematizare a 
materiei utilizată frecvent  în cadrul orelor de științe. Este  o metodă activ – 
participativă care încurajează  munca individuală a elevului cât și munca în 
echipă. 

În prezent calculatorul este utilizat pentru prezentări de tip ppt. filme 
științifice, documentare,evaluare online. 

Platforma Internațională KAHOOT a fost creată în acest sens atât 
pentru profesori cât și pentru elevi. 
Pașii care trebuie parcurși sunt: 
- Intrarea pe Google 
- Tastarea formulei  create  Kahoot.it 
- Introducerea  adresei de utilizator 
- Introducerea  parolei de  utilizator 
- Crearea testului 
- Desfășurarea  acestuia. 

Este un program foarte bun deoarece permite  accesarea contului 
direct de pe un telefon performant și defășurarea  actvităților online de către 
orice utilizator (profesor sau elev). 
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Permite  accesul  rapid la datele mobile: fotografii, microfilme, filme etc. în 
orice  spațiu  din afara școlii. Permite lucrul individual  și în echipă online. 
AVANTAJE: 
1 – individualizarea  instruirii; 
2- formarea unui grup de deprinderi prin exersarea lor sistematică; 
3 - recapitularea  unor  porțiuni de materie; 
4 – simularea  unor fenomene naturale; 
5 – poate servi la consolidarea unor cunoștințe dobândite în mod tradițional; 
6 – permite evaluarea corectă nu numai în vederea unei  diferențieri cât  mai 
exacte între membrii grupului sau clasei, ci ca o apreciere  a  performanțelor 
reale ale fiecărui individ  în raport cu un  standard  stabilit  anterior; 
7 – asigură  conexiunea inversă, rezultatele  obținute  pot fi verificate și 
completate  pe măsura asimilării cunoștințelor noi. 
 
 
 
Fișă de lucru 2 
 

CHESTIONAR online – KAHOOT 
 

Încercuiți  răspunsul corect. 
1.Care  sunt produșii  rezultați în procesul de respirație aerobă? 
a) CO2, b) H2O, c) sărurile minerale, d) toate. 
 
2.Respirația anaerobă se mai numește: a) fermentație, b) fotosinteză, c) 
secreție, d) excreție 
 
3.Drojdiile asigură fermentația  alcoolică.  A      /   F 
 
4.Dospirea aluatului se realizează prin fermentație: a) lactică, b) alcoolică, 
c) butirică, d) acetică. 
 
5.Oțetul se obține prin fermentație: a) lactică, b) acetică, c) butirică,  
d) alcoolică. 

 
6.Murăturile se obțin prin fermentație: a) lactică, b) butirică, c) acetică, d) 
alcoolică. 
 
7.Putrezirea  frunzelor toamna are loc prin  fermentație: a) butirică, b) 
lactică, c) alcoolică, d) acetică. 
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8.Creșterea  aluatului  se  datorează  CO2:  A  / F 
 
9. Hîrtia Ph se  colorează la un  acid: a) verde, b) galben, c) roșu, d) albastru. 
 
10. Hîrtia pH se colorează în mediu alcalin în: a) roșu, b) verde, c) albastru, 
d) galben. 
Clasamentul grupelor este dat la sfârșitul testului automat, pe calculator. 
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Matematica pe portativ (numărul și cifra 4) 

Prof. înv. primar: Luminița ȘTEFĂNEL  

 
DATA: 15 octombrie 2019 

CLASA: pregătitoare A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Ursulețul răsfățat 

SUBIECTUL:  Matematica pe portativ 

(numărul și cifra 4) 

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată 

DOMENII INTEGRATE: 
• Comunicare în limba română (CLR) 
• Dezvoltare personală (DP) 
• Matematică şi explorarea mediului (MEM) 
• Arte vizuale şi abilități practice (AVAP) 
• Muzică şi mişcare (MM) 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

• Comunicare în limba română: 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit 
clar şi rar;  
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi 
rar; 
2.1. Pronunţarea clară a 
sunetelor şi a cuvintelor în 
enunţuri simple;  
2.3. Participarea la dialoguri 
scurte, în situaţii de comunicare 
uzuală;   
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• Dezvoltare personală: 
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară; 
 

• Matematică și explorarea mediului: 
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din 
mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi; 
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale pe baza unui criteriu dat; 
 

• Arte vizuale si abilități practice: 
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ 
pictură/ modelaj/colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar; 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se 
asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 
 

• Muzică și mișcare: 
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text; 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de 
exprimare; 
 
SCOPUL:  

• Înţelegerea conceptului de număr natural 4, ca simbol (cardinal) al 
tuturor mulţimilor cu 4 elemente; 

• Dezvoltarea capacității de a recunoaşte cifra 4 și a deprinderii de a o 
scrie corect; 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
 
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
O1 Să construiască mulțimi cu patru elemente; 

 O2 Să să realizeze corespondenţa element cu element a mulţimilor date, în 
vederea comparării acestora; 
O3 Să asocieze mulțimilor cu patru elemente cardinalul 4 și cifra 4; 
O4 Să numere crescător şi descrescător până la 4; 
O5 Să scrie corect cifra 4, respectând elementele grafice componente; 
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O6 Să interpreteze cântecele propuse, executând corect mişcările sugerate de 
acestea; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee didactice: conversaţia euristică,  observația, explicaţia, 
demonstrația, exerciţiul, filmul didactic; 
Mijloace didactice de învățământ: CD – EDU (filmul didactic Ursulețul 
răsfățat), melodii mp4, planşe didactice, jetoane cu imagini și cifre, 
markere, flipchart, videoproiector, ecran proiecție, laptop, boxe, fișă de 
lucru; 
Forme de organizare a activității: frontală, individuală, în perechi; 
 
RESURSE:  
a) umane: 29 elevi; 
b) temporale: 40 minute;  
c) bibliografice: 

• oficiale:  
***Curriculum Naţional. Programe şcolare 

pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2013; 
• pedagogice:  

Elena Joiţa, Didactica aplicată. Partea I – învăţământul primar, Editura 
Gheorghe Alexandru, Craiova, 1994 
Venera Mihaela Cojocariu, Teoria şi metodologia instruirii, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004 
Constantin Cucoș, Psihopedagogie, ediția a III-a, Editura Polirom, Iași, 
2009; 

• metodico-didactice: 
Ion Aron, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, manual pentru 
liceele pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1972 
Ioan Neacşu, Metodica predării matematicii la clasele I–IV, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988;  
Pachiţa Domniţeanu, Didactica matematicii în învăţământul primar, Editura 
Geneze, Galaţi, 2002; 
Dumitru Ana (și colaboratorii), Metodica predării matematicii la clasele  
I-IV, Editura Carminis, Piteşti, 2005; 
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Mihaela Neagu, Mioara Mocanu, Metodica predării matematicii în ciclul 
primar, Editura Polirom, Iasi, 2007 
Dumitru Săvulescu, Metodica predării matematicii la ciclul primar, Editura 
Gheorghe Alexandru, Craiova, 2008; 
Daniela Berechet, Florian Berechet, Matematică și explorarea mediului - 
modalități de lucru diferențiate, clasa pregătitoare, Editura Paralela 45, 
Piteşti, 2019;  
 
Cântec Bună dimineața - CD Editura EDU - O călătorie distractivă prin 
clasa pregătitoare- Activități multimedia 
Cântec Numărătoarea https://www.youtube.com/watch?v=oa9tmT_49Xg 
Cântec 10 degețele https://www.youtube.com/watch?v=PCvYYmVyR-k 
Cântec Un elefant se legăna https://www.youtube.com/watch?v 
=9DjhFbIbHVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 
 

DEMERSUL  DIDACTIC 
 

ETAPELE 
LECȚIEI 

CONȚINUTURI 
SARCINI DE ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DIDACTICE  
EVA-

LUARE 
METODE 

ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

MODU
RI DE 
ORG. 

1. Moment 
organizatoric 
(2 min) 

Se pregătesc toate materialele 
necesare orei de matematică și se 
asigură o atmosferă propice bunei 
desfășurări a lecției.  
Se prezintă invitații din cadrul 
proiectului. 
Se interpretează cântecul Bună 
dimineața de pe CD EDU - O 
călătorie distractivă prin clasa 
pregătitoare  
- Activități multimedia. 

 
- 

 
-PPT 
 
-CD Editura 
EDU 

 
frontal 

 
- 

2. Captarea 
atenției și 
reactualizarea 
cunoștințelor 
anterioare 
(10 min) 

• Se reactualizează titlul temei 
săptămânale: Ursulețul răsfățat. 
• Se vizualizează filmul didactic 
Ursulețul răsfățat. 
• Se analizează conținutul filmului: 
- Despre cine se vorbește în acest 
film? 
- Cum era acest ursuleț? 
• Al câtelea copil din familie era 

 
 
 
observația 
conversația 
filmul 
didactic 
exercițiul 
 

-CD Editura 
EDU 
 
 
 
-CD Editura 
EDU Tg. Mureș 
-videoproiector 
-ecran proiecție 

 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 

-capacitatea 
elevilor de a-
și reactualiza 
cunoștințele 
anterioare și 
de a le folosi 
în noi 
contexte; 
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Uțu? (al patrulea, cel mai mic) 
- Se formează o mulțime cu un 
element (ursulețul Uțu).  
- Ce număr corespunde acestei 
mulțimi?  
- Alegeți jetonul cu cifra 
corespunzătoare. 
- Puneți în corespondență cele două 
mulțimi. Ce puțeți spune despre a 
doua mulțime? (că are cu un 
element mai mult) 
• Câți părinți are Uțu?  
- Se formează o mulțime cu două 
elemente (mama-urs și tata-urs).  
- Ce număr corespunde acestei 
mulțimi?  
- Alegeți jetonul cu cifra 
corespunzătoare.  
- Puneți în corespondență acestă 
mulțime cu cea cu un element. Ce 
observați? (că are cu un element 
mai mult) 
• Câți frați mai avea Uțu? (trei) 
- Se formează o mulțime cu trei 
elemente (frații ursulețului Uțu).  
- Ce număr corespunde acestei 

 
 
 
 
 
 
 
 
observația 
conversația 
demonstrația 
exercițiul 
 

-laptop 
-boxe 
 
 
 
 
 
 
 
-flipchart 
(mulțimi de 
elemente) 
-jetoane cu cifre 
 
 
 
 
 
 
 
-mp4-
Numărătoarea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 

 
 
 
 
 
-capacitatea 
de a construi 
mulțimi, de a 
le atașa 
cardinalul și 
cifra 
corespunzăto
are și de a le 
pune în 
corespondenț
ă pentru a le 
compara; 
 
 
 
-deprinderile 
muzicale 
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mulțimi?  
- Alegeți jetonul cu cifra 
corespunzătoare. 
- Puneți în corespondență mulțimea 
cu trei elemente cu cea cu două 
elemente. Ce observați? (că are cu 
un element mai mult) 
• Se număra în cor, crescător și 
descrescător, numerele învățate. 
• Se interpretează cântecul 
Numărătoarea. (ANEXA 1) 
• Câți copii erau în familia de urși? 
Se formează o mulțime de patru 
elemente (patru ursuleți). Ce număr 
corespunde acestei mulțimi? Și ce 
cifră atașăm? 
• Se prezintă planșa cu cifra 4 
scrisă de tipar și de mână. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-planșă cu cifra 
4 

3. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
(2 min) 

Se anunță elevii că: 
• vor învăța despre numărul 4, 
care corespunde tuturor mulțimilor 
cu patru elemente; 
• vor face cunoștință cu cifra 4 de 
tipar și vor scrie cifra 4 de mână. 
Elevii sunt anunţaţi că vor fi 
răsplătiţi  cu un Smiley pentru 

 
explicația 
 
observația 

 
 
 
 
-recompensă 
Smiley 

 
 
frontal 

 
-capacitatea 
de 
concentrare a 
atenției; 
 
-gradul de 
motivare; 
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răspunsurile corecte la lecţie și 
comportare civilizată. 

4. Dirijarea 
învățării 
(22 min) 
a) formarea 
conceptului de 
,,numărul natural 
4” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) intuirea cifrei 4 
de tipar și de 
mână;  
 
 
 

• Se atașează jetonul cu cifra 4 
mulțimii cu patru elemente 
(ursuleți). 
• Se pun în corespondență 
mulțimile cu trei și patru elemente. 
Se concluzionează că mulțimea cu 
patru elemente are cu un element 
mai mult decât cea cu trei elemente. 
Deci, și numărul 4 va fi cu o unitate 
mai mare decât numărul 3. 
• Se întreabă elevii cum ar fi 
trebuit să procedeze ursulețul Uțu 
cu  bolul de mure (să împartă 
murele în mod egal fraților săi). Se 
realizează alături o mulțime cu 
patru mure. Se pun în 
corespondență cele două mulțumi 
(fiecare ursuleț cu mura sa).  
• Se concluzionează că cele 
două mulțimi au tot atâtea elemente 
și că mulțimii de mure îi 
corespunde tot numărul 4. Se 
atașează jetonul cu cifra 4 mulțimii 
de mure. 

 
 
 
 
 
observația 
conversația 
explicația 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observația 
conversația 
explicația 
demonstrația 
exercițiul 
 

 
 
 
 
 
-flipchart 
(mulțimi de 
elemente) 
-jetoane cu cifre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-planșă model 
cu cifra 4 
-PPT 
 
 

 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 

 
 
-capacitatea 
de a construi 
mulțimi, de a 
le atașa 
cardinalul și 
cifra 
corespunzăto
are și de a le 
pune în 
corespondenț
ă pentru a le 
compara; 
 
 
 
 
 
 
-capacitatea 
de a 
recunoaște 
cifra 4; 
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c) încălzirea 
mușchilor mici ai 
mâinii; pregătirea 
pentru scris 
 
 
 
 
 
d) demonstrarea  
și executarea 
cifrei 4 
 

• Se cere elevilor să dea exemple 
de mulțimi cu patru elemente: 
Ex.-mulțimea celor 4 anotimpuri, 
etc. 
Se concluzionează că tuturor 
mulțimilor cu patru elemente le 
corespunde numărul 4. 
• Se prezintă planșa model și se 
analizează forma cifrei patru scrisă 
de tipar și de mână. 
• Se stabilesc asemănări și 
diferențe. 
• Se cere elevilor să găsească 
asemănări ale cifrei patru cu 
obiecte din mediul înconjurător. 
• Se explică elevilor că trebuie să-
și pregătească mânuțele pentru a 
scrie frumos cifra 4. 
• Se realizează exerciții de 
încălzire a mușchilor mici ai 
mâinii: 
-închiderea şi deschiderea 
pumnilor; 
-rotirea pumnului; 
-întoarcerea palmelor sus şi jos; 
-evantaiul (desfacerea şi unirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
demonstrația 
exercițiul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mp4-10 
degețele 
 
 
 
-fișă de lucru 
-flipchart 
-PPT 

 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indivi-
dual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-deprinderile 
muzicale; 
 
-deprinderea 
de a scrie 
corect cifra 
4, respectând 
elementele 
grafice 
componente; 
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degetelor); 
-stoarcerea rufelor; 
-salutul degetelor; 
-imitarea ploii; 
-cântatul la pian; 
• Se interpretează cântecul 10 
degețele. (ANEXA 1) 
 
• Se rezolvă exercițiul 1 de pe 
fișa de lucru (ANEXA 2). Elevii 
vor colora cifrele 4 de tipar și vor 
indica numărul lor. 
• Se demonstreză de către 
învățător scrierea cifrei 4 de mână, 
explicându-se mișcările. 
• Elevii vor scrie odată cu 
învățătorul cifra 4 în aer, pe bancă, 
apoi pe fișa de lucru. Se 
controlează scrierea primului rând 
cu cifra 4, intervenindu-se acolo 
unde este nevoie. (Ex.2 - Fișa de 
lucru -ANEXA 2) 
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5. Obținerea 
performanței și 
asigurarea feed-
back-ului 
(2 min) 
 

• Se citește exercițiul nr. 3 de 
pe fișa de lucru. (ANEXA 2)  
• Se solicită elevii: 
a) să răspundă la următoarea 
ghicitoare: 
Să vedem de te descurci, 
Şi pe loc să îmi răspunzi. 
Numără pe îndelete 
Roţile a două biciclete. 
b) să scrie cifra corespunzătoare în 
casetele de sub fiecare roată; 
c) să coloreze a patra roată; 

 
 
explicația 
conversația 
exercițiul 

 
 
-fișă de lucru 
-flipchart 
 

 
 
frontal 
în 
perechi 

 
 
- capacitatea 
de transfer a 
cunoștințelor 

6. Activitate 
recreativă 
(1 min) 

 
• Se interpretează cântecul 
Un elefant se legăna .(ANEXA 1) 

 
exercițiul 

 
-mp4 - Un 
elefant se 
legăna 

 
frontal 

 
-deprinderile 
muzicale; 

7. Evaluarea și 
încheierea 
activității 
(1 min) 

• Se fac aprecieri asupra 
modului de desfășurare a lecției. 
• Se evidențiază elevii foarte 
activi (sau se cere să se 
autoevalueze și să ridice mâna 
elevii foarte activi). 
• Se încurajează ceilalți elevi. 
• Se oferă recompense tuturor 
copiilor. 

 
conversația 
explicația 

 
-recompense  

 
frontal 
 

 
-capacitatea 
de 
autoevaluare; 
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ANEXA 1 
 
 

♫ - Numărătoarea ♫ - 10 degețele ♫ - Un elefant se legăna 

• Hai să zicem una, 
Una este Luna. 

• Hai să zicem una, să se facă două, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 
• Hai să zicem două, să se facă trei, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 
• Hai să zicem trei, să se facă patru, 
Patru boi la plug se mână, 
Trei crai vin din depărtare, 
Două mâini copilul are, 
Una este Luna. 

 

 

R: Eu am zece degețele, 
     Eu am zece degețele. 
     Ce-am voie să fac cu ele? 
     Ce-am voie să fac cu ele? 

• Să le bag în nas? Nuuu! 
Să le pun inele? Daaa! 
Să te pișc de-obraz? Nuuu! 
Să pictez cu ele? Daaa! 

• Să le bag în sos? Nuuu! 
Să mângâi pisica? Daaa! 
Să le-nțep când cos? Nuuu! 
Să ajut bunica? Daaa! 

• Să mânjesc pereți? Nuuu! 
Să cânt la pian? Daaa! 
Să mă joc în bălți? Nuuu! 
Să duc un ghiozdan? Daaa! 
 
 

• Un elefant se legăna 
Pe o pânză de păianjen 
Și pentru că nu se rupea 
A mai chemat un elefant. 

Doi! 

• Doi elefanți se legănau 
Pe o pânză de păianjen 
Și pentru că nu se rupea 
Au mai chemat un elefant. 

Trei! 

• Trei elefanți se legănau 
Pe o pânză de păianjen 
Și pentru că nu se rupea 
Au mai chemat un elefant. 

Patru! 
• Patru elefanți se legănau 

Pe o pânză de păianjen 
Și pentru că pânza s-a rupt 
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♫ - Bună dimineața R: Știu cu zece degețele, 
     Știu cu zece degețele, 
     Ce-am voie să fac cu ele, 
     Ce-am voie să fac cu ele. 

Toți elefanții 
au căzut. 

 
 
 
 

• Bună dimineața, bună dimineața! 
Ce mai faci, ce mai faci? 

Mulțumesc, sunt bine!  

Mulțumesc, sunt bine! 

Spune-mi despre tine! 
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 ANEXA 2         
      

FIȘĂ DE LUCRU 
Numărul şi cifra 

 
1. Încercuiește cifra 4 de tipar în șirul 

următor. Câte cifre ai găsit?  
 
 
 
 

2. Scrie cifra 4 de mână: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 
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3. a) Ghicește ghicitoarea mea!   b) Colorează a patra roată.  

Să vedem de te descurci,  
Şi pe loc să îmi răspunzi. 
Numără pe îndelete 
Roţile a două biciclete.  
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Citate alese, din lume culese... 
 
 
 

Matematica este muzica raţiunii. (James J. Sylvester) 

Matematica este regina ştiinţelor. (Karl Friedrich Gauss) 

Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. 

                                                                  (Galileo Galilei) 

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică.  

                                                                    (Platon) 

Învăţând matematică, înveţi să gândeşti. (Grigore Moisil) 

Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.  

                                                                    (Lucian Blaga) 

Egalitatea nu există decât în matematică. (Mihai Eminescu) 

O, dacă zero-urile ar fi rămas numai în matematică!!!  

                                                                           (Vasile Ghica) 
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Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D 
 

Prof. Cristina LUCHIAN 
profesor TIC, beneficiar al proiectului Erasmus+KA229,  

participant la mobilitatea din Italia  
Prof. Carmen-Teodora POPA 

profesor TIC, beneficiar al proiectului Erasmus+KA101  
 

Disciplina: Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D 
(disciplina opțională conform ordinului Nr. 3739/2019 din 22 martie 2019) 

Clasa: a XII-a A 
Unitatea de invăţare:  Gestionarea tehnologiilor de imprimare 3D 
Tema: Identificarea componentelor hard și soft ale unei imprimante 

3D 
Tipul lecţiei: Lecţie de însuşire şi consolidare de cunoştiinţe 
Locul de desfăşurare:  laboratorul de informatică nr. 2 
Durata lectiei: 50 min. 
SCOPUL LECŢIEI: 
♦ INFORMATIV 
   -fixarea şi consolidarea noţiunilor teoretice prin aplicaţii concrete; 
♦ FORMATIV 
    -formarea deprinderilor de utilizare corectă a  aplicatiilor software 

și hardware pentru utilizarea unei imprimante 3D 
♦ EDUCATIV 
  -dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de introducerea acestei noi 

discipline; 
  - stimularea dorinţei de o cunoaştere cât mai largă pentru noul 

domeniu de studiu; 
  - exprimarea unui  mod de gândire creativ în proiectarea unor piese 

folosind Creo Parametric; 
NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI: 
           -elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice și modul de 

utilizare a unei imprimante 3D; 
           -elevii utilizează corect noţiunile învăţate; 
COMPETENŢE GENERALE:  

• Gestionarea tehnologiilor de imprimare 3D; 
COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Identificarea tipurilor standardizate de procedee de imprimare 3D; 
• Identificarea componentelor hard și soft ale unei imprimante 3D; 
•  Selectarea materialelor și a mijloacelor adecvate pentru imprimarea 

unui obiect. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   La  sfârşitul  lecţiei  elevii vor fi capabili: 
                 

 
Obiective 
operaţionale 

 

ACŢIUNEA OBIECTUL CONDIŢIILE CRITERIUL 

1.  Să  
definească 

 Tipurile standardizate 
de procedee de 
imprimare 3D  

Având la dispoziţie 
apicatiile software 
cunoscute Creo 
Parametric, Netfabb 
Basic 

Denumind  termenii 
folosiţi în conceptul de 
imprimare 3D 

2.  Să  
explice 

Selectarea materialelor 
și a mijloacelor 
adecvate pentru 
imprimarea unui 
obiect  

Având la dispoziţie 
softul Online de pe 
platforma Moodle 

Modalitatea de printare 3D, 
modul de funcționare al 
imprimantei și 
familiarizarea cu interfața 
programului Creo 
Parametric 

3  Să  
utilizeze 

Să identifice 
elementele 
componente ale 
imprimantei 3D din 
dotarea cabinetului. 

Softul instalat pe 
calculatoarele din 
cabinet și imprimanta 
3D. 
 

Să creeze un prim proiect 
după modelul oferit pe 
platforma Moodle. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 
 
∗ Principii didactice 
  -principiul participării şi învăţării active; 
 -principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 
 -principiul conexiunii inverse (feedback-ului). 
∗ Metode de învăţământ 
 -metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia; 
 -metode de acţune: exerciţul, problematizarea; 
 
∗ Procedee de instruire 
  -conversaţia de consolidare; 
 -explicaţia (în etapa de asimilare a noilor cunoştinţe); 
 -exerciţii de consolidare; 
 
∗ Forme de organizare a activităţii instructive 
 -frontală; 
 -individuală;   
                             
∗ Forme de dirijare a activităţii 
 -dirijată de profesor;   
 

         ∗ Resurse  procedurale:  
 -   Explicaţia,  conversaţia,  exerciţiul, învăţarea prin descoperire 

dirijată 
 
∗ Resurse  materiale:    
- reţea de calculatoare, platforma de pe Moodle, imprimanta 3D 
 
BIBLIOGRAFIE:   

- Manualul ECDL pentru imprimarea 3D 
- platforma Moodle. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
  1. Momentul organizatoric 
♦ pregătirea lecţiei  
                                 -întocmirea proiectului didactic; 
                                 - pregătirea temei; 
                                 - pregătirea setului de întrebări; 
                                 - pregătirea setului de aplicaţii; 
 
♦ organizarea şi pregătirea clasei 
                -verificarea frecvenţei elevilor; 
         -verificarea  existenţei resurselor materiale;   
         
  2. Captarea atenţiei clasei 
♦ anunţarea subiectului pentru tema respectivă; 
♦ anunţarea obiectivelor urmărite; 
♦ explicarea modului de desfăşurare  a activităţii. 
♦  
3. Comunicarea noilor cunoştiinţe  
♦ Imprimarea 3D sau fabricația aditivă este un proces de fabricare a 

obiectelor solide tridimensionale adaugând strat după strat. Obiectele fizice 
sunt produse folosind datele unui model digital, un model 3D sau alte surse 
cum ar fi un fișier AMF*. Prin utilizarea imprimării 3D se pot crea produse 
având aproape orice formă. În prezent se folosesc mai multe tehnologii și 
materiale pentru imprimarea 3D. De curând, echipamentele pentru 
imprimare 3D sunt disponibile atât pentru producția industrială cât și pentru 
utilizatorii casnici. 

♦ Imprimarea 3D permite crearea de structuri și părți complexe, care 
nu pot fi produse prin metode convenționale de producție. Pot fi create ușor 
geometrii complexe, asigurând o mare libertate în design. Modele complexe 
pot fi imprimate 3D ca o singură piesă, eliminând necesitatea asamblării 
pieselor componente. 

♦ Unul din avantajele imprimării 3D față de producția clasică este 
faptul că această tehnologie nu necesită, în general, nici un fel de scule sau 
dispozitive speciale pentru fabricarea unui obiect sau a părților acestuia.  Nu 
sunt necesare costuri adiționale sau timp suplimentar pentru a crea un obiect 
complex față de a crea unul mai simplu. 

1. Primul pas în procesul de fabricație aditivă este realizarea 
modelului digital. Pentru aceasta se folosește Computer Aided 
Design (CAD). Există multe programe CAD, care folosesc 
diferite principii de modelare, capacități și politici de costuri. De 
exemplu se pot folosi Solidworks, Autodesk Fusion 360, 
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SketchUp. Ingineria inversă se poate utiliza pentru a genera un 
model digital, prin scanare 3D. 

2. Modelul în format STL. În această etapă, un modelul digital 
este convertit într-un fișier STL (stereolithografie) acceptat de 
către imprimantele 3D. Se poate selecta un model STL din 
bazele online existente precum Pinshape, GrabCAD etc. Unele 
din aceste baze oferă modele gratis, altele contra cost. 

3. Verificarea și repararea modelului STL. În această etapă se 
verifică și repară potențiale erori ale fișierului STL. Erori tipice: 
lipsa triunghiurilor, margini neconectate, inversări ale normalelor 
(o fațetă este percepută, greșit, ca interior al piesei). Există 
software pentru manevrarea modelelor STL cum ar fi Meshlab, 
3DPrintCloud, Netfabb etc. Dacă nu sunt erori, se pot face alte 
corecții: dimensionare, densitate, modificări de geometrie. Se 
poate stabili, de asemenea, o orientare adecvată a modelului 3D. 
Odată ce un fișier STL a fost generat, acesta este importat într-un 
program (slicer) care îl convertește în cod G. Codul G este un 
limbaj de programare folosit in fabricarea asistată de calculator 
(CAM) pentru controlul mașinilor unelte automate. 

4. Pregătirea imprimantei 3D. În această etapă, echipamentul 
este pregătit pentru imprimare. Procesul necesită setarea 
corespunzătoare și controlul imprimantei 3D, curățarea mesei de 
lucru și încărcarea materiei prime. Este necesară și o verificare 
de rutină a tuturor setărilor de imprimare principale și a panoului 
de control. Când echipamentul este pregătit, se poate încărca 
fișierul pentru imprimare 3D. 

5. Imprimarea 3D. Procedura de imprimare 3D este, în mare 
parte, automată. În funcție de dimensiunea obiectului, de 
materiale și de imprimantă, procedura poate dura de la câteva ore 
până la câteva zile. Trebuie să se verifice, din când în când, să nu 
existe erori. 

♦ Se comunică elevilor contul și parola de pe platforma Moodle apoi 
se urmărește conectarea tuturor elevilor și deschiderea aplicatiei Creo 
Parametric 3.0 instalată pe stațiile de lucru. 
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• După prezentarea noțiunilor introductive teoretice, în partea a 
doua a lecției va fi prezentată imprimanta 3D din punct de vedere 
hard. 

 
Aplicatie: Să se tipărească după un model existent o primă piesă la 

imprimanta 3 D din dotarea cabinetului. 
 

4.Feed back (conexiunea inversă):  
• De ce este necesar să cunoaștem tehnologia 3D? 
• Ce materiale pot fi folosite de către imprimantele 3D? 
• Ce aplicatii software ați folosit? 

               5.Tema pentru acasă: 
                      Proiectați folosind Creo Parametric o piesă simplă folosind 
suportul de lecție de pe platformă. 

Resurse de lucru pentru elevi 
• moodle.ecdl.ro 
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