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PREFAȚĂ 
Ghidul metodic interdisciplinar pentru tema integratoare: Diversitate, egalitate de şanse, 

cetăţenie activă este rezultatul dorinţei şi eforturilor autorilor de a oferi celor interesaţi de domeniul 
predării-învăţării istoriei şi a culturii civice o imagine cat mai cuprinzătoare asupra problematicii acestora 
şi asupra principalelor lor direcţii de cercetare şi acţiune.  

Având la bază o logică integrativă, Ghidul metodic porneşte de la orientări de importanţă majoră, 
care sunt contextualizate pentru domeniile istoriei şi culturii civice, ajungându-se astfel la premisele 
necesare, care asigură creşterea eficienţei predării acestor discipline. În paginile lucrării asistăm la 
trecerea de la generalităţile legate de obiectivele educaţionale la abordarea acestora într-o viziune 
modernă, care deplasază accentul pe detalierea obiectivelor specifice predării şi învăţării în şcoală. 

Parcurgerea Ghidului  relevă cititorului o multitudine de aspecte, precum şi dorinţa autorilor de a 
prezenta cele mai importante arii de studii şi cercetare ale domeniului didacticii predării istoriei şi culturii 
civice, precum şi cele mai moderne viziuni ale specialiştilor autohtoni şi străini. 

Problematica lucrării este abordată în mod gradual, analizându-se statutul istoriei şi culturii civice 
ca obiecate de învăţământ. Autorii au insistat asupra rolului educativ a celor două discipline şi a felului în 
care conţinutul acestora încearcă să răspundă unor sarcini educaţionale precise.  

Secţiunea destinată recomandărilor metodologice accentuează necesitatea reconsiderării 
metodelor clasice şi a utilizării lor în spirit modern, euristic, alături de cele active recomandate de 
didactica actuală. Recomandările metodologice prezentate de autori sunt abordate ca soluţii practice 
pentru unele dintre problemele pe care le incumbă practica instruirii la aceste discipline. În mod similar 
sunt structurate capitolele referitoare la învăţământul primar, gimnazial şi liceal în predarea istoriei şi a 
culturii civice. Remarcăm faptul că în paginile Ghidului şi-au găsit locul consideraţii referitoare la 
activitatea profesorilor în afara clasei şi a şcolii precum şi aspecte legate de formarea iniţială şi continuă 
a profesorilor. 

Structurat pe şapte capitole şi susţinut de o bibliografie bogată, românească şi străină, ghidul 
este conceput într-o manieră sintetică, cuprinzatoare. El îndeamnă cititorul la reflecţii pe marginea ideilor 
comunicate, ceea ce îi imprimă nota euristică atât de necesară lucrărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Secţiunile dezvoltate sunt atent selecţionate, iar modul lor de prezentare face să transpară o 
serie de sugestii şi finalizări practice. Transpunerile didactice, ilustraţiile didactice pertinente şi sugestive, 
recomandările şi soluţiile propuse de autori sunt elemente care conferă Ghidului o notă de originalitate şi 
valoare didactică. 

În Ghid sunt susţinute două din cele mai importante şi actuale cerinţe ale didacticii generale: 
ideea de abordare sistemică şi necesitatea schimbării raportului dintre aspectele informativ şi formativ 
ale învăţământului în favoarea celui formativ. 

Credem cu convingere că prezentul Ghid va constitui un ghid metodologic util pentu toţi cei care 
sunt interesaţi de competenţe integrate pentru societate. 

 
 
   Prof.univ.dr. Călin Felezeu 
   Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
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1 Introducere în Educaţie pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă 
 

În doar câteva decenii, termenul „cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în 
discuţiile comunităţilor umane. Termenul ne vine în ajutor când  formulăm răspunsuri la ceea ce uneori 
numim criza texturii sociale sau a coeziunii sociale. 

Conceptul de cetăţenie este folosit în special pentru a se încerca stabilizarea şi redirecţionarea 
anumitor practici în care sunt implicate şcolile şi, în sens mai general, educaţia şi formarea. 

Cu toate acestea, trebuie să mergem dincolo de consensul confortabil şi vag care reiese din 
utilizarea permanentă a acestor formulări generale şi să ne implicăm în dezbaterile, încă neînchise, care 
se desfăşoară pe marginea problemei cetăţeniei. Un termen cu o semnificaţie istorică şi socială de o 
asemenea intensitate nu poate fi folosit în mod indiferent şi nu trebuie redus la o serie de vagi rugăminţi 
menite să calmeze atmosfera din zonele sociale cu probleme sau să restabilească ordinea în şcolile 
scăpate de sub control. Respectarea legii şi simţul responsabilităţii, condiţiile de bază pentru orice 
societate democratică, nu pot fi reduse la obedienţa pasivă în faţa unei ordini sociale echitabile şi stabile 
în mod intrinsec. Prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa şi aparentul consens cu privire la 
cetăţenie într-o societate democratică nu au condus la dispariţia dezbaterilor, divergenţelor şi nici a 
conflictelor între diferitele state, grupuri şi indivizi. 

Aceste diferenţe provin nu doar din varietatea tradiţiilor culturale şi sociale destinate, în viitorul 
apropiat, să se contopească într-o ipotetică cetăţenie globală. Ele reflectă, de asemenea, diferitele 
modalităţi de evaluare a lumii contemporane, de reconsiderare permanentă a trecutului nostru şi de 
configurare a aşteptărilor şi a viitorului nostru. Pare uşor ciudat să continuăm să discutăm despre 
conceptele de libertate şi responsabilitate, să facem apel la iniţiativa individuală şi să aclamăm 
diversitatea ca pe un bun inestimabil al societăţilor în care trăim şi, în acelaşi timp, să însoţim aceste 
declaraţii cu fraze despre cerinţele şi constrângerile de nediscutat şi imuabile ale dezvoltării globale. 
Libertatea cetăţeanului, sau cel puţin o formă tradiţională a acesteia, este libertatea de asociere şi 
discuţie într-un cadru public dominat teoretic de egalitate între indivizi. 

Bineînţeles, cele mai recente studii afirmă că societăţile noastre s-au schimbat în mod radical şi 
odată cu ele şi concepţiile teoretice şi modalităţile de aplicare a cetăţeniei în practică. 

Conţinutul acestui concept se extinde şi creşte odată cu diversificarea tipurilor de prezenţă în lume 
şi de relaţii cu ceilalţi. Relaţiile şi legăturile devin multiple şi mobile. Statul, în special statul-naţiune, nu 
mai este privit ca deţinătorul absolut şi legitim al puterii: este absolut, în sensul furnizării modelului de co-
existenţă într-o lume împărţită în teritorii, clar şi legitim delimitate, în sensul că reprezintă binele 
cetăţenesc. 

Reflecţia asupra conceptelor de educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică este parte 
integrantă a acţiunii: reflecţia dă sens acţiunii şi vice-versa. Reflecţia şi acţiunea nu se află în relaţie 
ierarhică de tipul „relaţiei de favoritism” sau în sfere total separate. Acţiunea se sprijină întotdeauna pe 
un plan al celor implicaţi, iar reflecţia se hrăneşte întotdeauna din acţiune şi îşi asumă sensul în funcţie 
de experienţă. Experienţa acceptă sensul doar împreună cu gândirea şi cu cuvintele utilizate pentru a 
exprima, conduce şi menţine respectivul gând. În acest caz, gândul este de tip dialectic, deşi, din motive 
care ţin de editare, unele texte se concentrează mai mult asupra experienţei şi deci pe diversitate 
existenţială globală, în timp ce altele, cum ar fi cel de faţă, se îndepărtează într-un fel de experienţa 
concretă. Provocarea constă în a aduce la un loc mai multe experienţe, puncte de vedere şi imaginaţii 
trăite şi exprimate în diversele universuri culturale şi sociale.  

Este esenţial să se continue reflecţia practică şi teoretică asupra unui subiect în continuă 
transformare. Sperăm ca subiectul cetăţeniei într-o societate democratică să fie întotdeauna de mare 
importanţă şi că nu îl vom trata superficial, indiferent de specialitatea pe care o predăm. 

Volumul acesta nu se doreşte a fi o metodică pentru predarea interdisciplinară, transdisciplinară, ori 
transcurriculară şi nicidecum o lucrare de pedagogie. Se vrea, însă, să fie o culegere de bune practici, a 
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unor experienţe acumulate în clasă, sau în afara ei, despre o altfel de abordare a educaţiei, care să lase 
urme vizibile şi durabile în conştiinţa tinerilor învăţăcei, pentru a putea deveni actorii principali ai unei 
culturi civice în care cetăţenia activă, diversitatea, ori egalitatea de şanse să nu fie doar noţiuni teoretice 
despre care se vorbeşte mult şi se face foarte puţin, ci valori şi practici curente, fireşti ale tuturor 
cetăţenilor.  

Ideea centrală a acestui ghid metodologic este aceea că acesta trebuie să fie pentru cadrele 
didactice, pentru elevi un instrument de cunoaştere şi conştientizare a diversităţii noastre umane, care 
nu poate şi nu trebuie să fie o piedică în accesul la şanse egale. Oriunde şi pentru oricine, egalitatea de 
şanse trebuie să fie o realitate şi o practică curentă. Diversitatea şi şansele egale sunt, în concepţia 
noastră, strâns legate de ideea de cetăţenie, care acum mai mult ca oricând trebuie să îşi 
redobândească dimensiunea primordială, dată de modelul democraţiei clasice, izvorâte din gândirea 
ateniană, dreptul roman, creştinism şi iluminismul francez. Adică o cetăţenie activă, direct implicată în 
toate treburile cetăţii. Dacă cetatea antică avea graniţe şi responsabilităţi reduse, astăzi, în mod evident, 
acestea au căpătat dimensiuni continentale, europene şi responsabilităţi direct proporţionale cu noile 
cuprinderi ale cetăţii. Dincolo de conţinuturile programelor şcolare, indiferent de disciplinele de studiu, 
este important să ne întrebăm şi să conştientizăm, stimaţi colegi, cu ce anume se rămâne după 
parcurgerea anilor de şcoală, cu ce valori şi atitudini intră elevii noştri în viaţa activă. În acest sens, este 
plin de substanţă ceea ce spune Howard Gardner în lucrarea sa “Mintea disciplinată. Educaţia pe care o 
merită orice copil, dincolo de informaţii şi de teste standardizate“(Editura Sigma, Buc. 2004). Iată un citat 
care pare relevant pentru cadrele didactice care doresc să manifeste şi să se implice dincolo de practica 
curentă: “...educaţia are de-a face cu modelarea anumitor tipuri de indivizi- tipurile de persoane pe care 
eu şi alţii visez să le regăsesc printre tinerii lumii. Îmi doresc din toată inima să existe fiinţe umane care 
să înţeleagă lumea, să trăiască prin această înţelegere şi să vrea, cu ardoare şi fără preget, să o 
schimbe în bine. Astfel de cetăţeni se pot naşte dacă elevii învaţă să înţeleagă lumea aşa cum a fost ea, 
dacă vor cunoaşte ce au realizat alţii şi dacă vor învăţa să îşi orienteze mereu propria viaţă în funcţie de 
posibilităţile umane, inclusiv de cele la care nimeni nu s-a gândit încă... În sfârşit, revin la problema 
indispensabilă a valorii: ce valori educaţionale ne sunt dragi şi cum ne asigurăm că o educaţie bună este 
şi o educaţie umană pentru toate fiinţele umane.” Afirmaţii şi viziuni, cum sunt cele citate, trebuie să 
întărească convingerea cadrelor didactice ca asememea abordări trebuie să fie asociate cu consistenţă, 
conţinuturilor specifice tuturor disciplinelor de studiu. 

 Pentru că aceste idei, şi aceste valori cetăţeneşti nu pot şi nu trebuie lăsate doar în 
responsabilitatea disciplinelor, care în mod obişnuit abordează aceste problematici: istoria, educaţia şi 
cultura civică, studiile sociale, filosofia, sociologia, ori religia. Şi aceasta nu doar pentru că aceste 
discipline au, de regulă, doar o oră pe săptămână, ci pentru că domeniile la care ne referim sunt atât de 
împortante pentru devenirea viitoare a tinerilor, încât este nevoie de un  efort susţinut al tuturor cadrelor 
didactice, pentru ca societatea noastră să capete o altă calitate şi o altă dimensiune. Adică, simultan cu 
realizarea conţinuturilor specifice şi atingerea competenţelor asociate, oricare cadru didactic poate, şi se 
doreşte asta, să acorde atenţie  valorilor şi atitudinilor aflate aici în discuţie. 

 Prin intermediul tuturor disciplinelor curriculare elevii trebuie deprinşi să observe, să analizeze, să 
exprime puncte de vedere şi să aibă atitudini vis-a-vis de fapte, situaţii, să înţeleagă sensul lor profund şi 
dinamica pe care o crează. Ne propunem, aşadar, cu ajutorul dumneavoastră, să venim în sprijinul 
cadrelor didactice pentru educarea elevilor în sensul înţelegerii societăţii cu toate componentele sale, să 
dorească şi să poată să intervină, ulterior, cu competenţă şi responsabilitate în tot ceea ce înseamnă 
diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă. Tinerii care sunt deprinşi încă din sălile de clasă să 
observe cu atenţie, să înţeleagă cu claritate şi să ia atitudine la tot ceea ce se petrece în jurul lor, în 
comunitatea mai mică ori mai mare din care fac parte, vor deveni cu certitudine acei cetăţeni 
responsabili şi implicaţi de care este atata nevoie în societatea românească şi europeană.  
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Tematica de faţă capătă consistenţă şi din prisma obiectivelor propuse de Comisia Europeană prin 
cel mai recent document strategic, denumit “Strategia Europa 2020” în cadrul căruia educaţiei i se 
acordă o atenţie de prim rand din raţiuni de ordin economic, dar şi pentru că se tinde tot mai mult ca 
peste tot în uniune să existe cetăţeni bine instruiţi, capabili să asigure egalitatea de şanse, să respecte 
diversităţile de toate felurile şi să se implice activ în toate problemele comunităţilor din care fac parte. 
Iată, asadar, un argument în plus pentru ca acestă tematică, propusă prin ghidul de faţă să 
dobândească interesul cuvenit din partea cadrelor didactice care doresc să se implice în noua abordare 
educativă pe care o propunem.  

În cele ce urmează vom detalia câteva dintre componentele teoretice ale problematicii supuse 
atenţiei şi desigur vom face şi căteva recomandări metodologice referitoare la modalităţi de includere a 
acestor teme în activităţile curente de la clasă. 

 
1.1 Câteva repere conceptuale legate de cetăţenie 
 

În cele ce urmează, vom stabili nucleul conceptelor de cetăţean şi cetăţenie şi de asemenea vom 
introduce variaţii şi întrebări cărora este supus nucleul conceptual. Datorită schimbărilor rapide care au 
loc în societăţile noastre şi a modurilor în care este privită şi trăită cetăţenia, este esenţial să se reafirme 
ce reprezintă elementele esenţiale ale conceptului de cetăţenie într-o societate democratică. Aceasta 
ne-ar permite să evităm să numim „cetăţean” orice iniţiativă, comportament sau atitudine dacă sunt luaţi 
şi alţii în considerare. Toate societăţile au creat şi pus în aplicare reguli cu privire la viaţa în colectiv, 
metode de rezolvare a conflictelor, modalităţi de a trăi împreună cu alţii, cu alţii în cadrul societăţii şi în 
afara ei şi cu cei care nu fac parte din societate. Ce are deosebit referirea la cetăţenie într-o societate 
democratică? Ce presupune această referire în ceea ce îi priveşte pe indivizi sau instituţii, oricare ar fi 
aceştia? Un cuvânt sau o referire care se transformă în ceva vag şi neclar nu ne mai ajută pentru a 
gândi sau orienta acţiunea, ci serveşte doar la realizarea unui consens fără implicaţii majore, cu care 
fiecare se poate împăca, pentru că nimeni nu a pus nimic vital în joc. 

Ca toţi termenii folosiţi când este vorba despre viaţă politică şi socială, „cetăţenia” este departe de 
a avea un sens general acceptat şi stabil. Este tot mai mult acceptat că este vorba de un concept 
multiform. Fără îndoială, acest lucru are consecinţe importante asupra competenţelor de bază ale 
educaţiei pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă. Această situaţie este perfect normală 
şi legitimă. Dacă aceste competenţe încearcă să nu fie în contradicţie cu principiile comun acceptate 
pentru definirea unei societăţi bazate pe valori democratice, instituţiile noastre politice şi sociale se 
încadrează în diverse tradiţii şi iau forme multiple. În plus, sensurile termenului „cetăţenie” sunt deschise 
noilor experienţe pe care viaţa ne determină permanent să le inventăm şi noilor forme pe care cetăţenia 
şi viaţa politică şi democratică le vor lua în viitor; este, de aceea, normal şi chiar de dorit ca toate 
acestea să se schimbe. Cuvintele folosite în fiecare limbă reprezintă o dovadă a acestei diversităţi. 
Cuvintele sunt instrumentele cu care fiecare persoană, cultură, prin utilizare, îşi construieşte şi exprimă 
concepţiile proprii cu privire la viaţa socială şi politică, libertate şi relaţiile cu ceilalţi. Aceasta face ca 
orice încercare de construcţie sintetică să devină deosebit de dificilă, pentru că orice încercare în acest 
sens ar putea fi suspectată de reducere a diversităţii experienţelor, a modului de a gândi şi, în 
consecinţă, de ameninţare a standardizării, o ameninţare reală sau presupusă, foarte prezentă în multe 
discursuri orale şi în multe imaginaruri individuale şi colective. În acest loc, ne găsim întotdeauna între 
afirmarea identităţilor colective bazate pe diversele concepţii politice care s-au dezvoltat în contextul 
statelor care sunt astăzi recunoscute la nivel internaţional şi căutarea de elemente comune în vederea 
construirii unei Europe democratice, un spaţiu european al libertăţii, egalităţii şi solidarităţii. Acest spaţiu 
european are multe dimensiuni şi aspecte complexe, care în mod evident nu sunt limitate doar la 
universul politic, chiar dacă examinarea condiţiilor juridice şi politice este întotdeauna necesară pentru 
exercitarea libertăţilor şi protejarea drepturilor. 
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O privire rapidă în cinci dicţionare ale unor limbi diferite este foarte pertinentă. Putem astfel 
scoate în evidenţă nuanţele şi chiar diferenţele, care sunt prezente în textele de bază ale acestui studiu, 
redactate de autori din diverse state, cât şi numeroase culturi legislative şi politice diferite. Fiecare dintre 
aceşti autori se exprimă în propriul cadru cultural, chiar dacă ia în considerare, cât mai mult posibil, 
multitudinea punctelor de vedere exprimate în şedinţele de lucru ale Consiliului Europei. 

Engleză: cetăţean … 1 persoană care locuieşte într-un oraş şi nu la ţară: cetăţenii Parisului. 
 2 persoană care are drepturi depline într-un stat, fie prin naştere, fie prin câştigarea acestor drepturi: 
imigranţii care au devenit cetăţeni ai Statelor Unite. Cf. supus britanic; cetăţean al lumii, persoană 
cosmopolită. cetăţenie … a fi cetăţean; drepturile şi îndatoririle unui cetăţean. 
Germană: cetăţean, burghez (…) locuitor al unui oraş sau al unui stat; persoană care face parte din 
starea a treia, din burghezia înstărită; civil; cetăţean al Statelor Unite ale Americii; persoană care face 
parte dintr-o universitate; un cetăţean onorabil al oraşului nostru 
Calitatea de a fi burghez (…) persoană care face parte din burghezie, persoană nenobilă 
 Spaniolă: cetăţenie 1. Calitatea de cetăţean al unui oraş. Dreptul de a fi cetăţean al unei anumite ţări. 
(v. NAŢIONALITATE, NATURALIZARE). 2. Civism. Comportamentul unui bun cetăţean: „Se votează 
pe baza cetăţeniei”. Cetăţean, ă (adjectiv şi substantiv) 1. Locuitor şi vecin al unui oraş. 2. Se aplică 
oamenilor dintr-un oraş vechi sau dintr-un stat modern, împreună cu drepturile şi îndatoririle pe care 
le presupune; datorită acestor drepturi şi îndatoriri, cuvântul capătă şi primeşte prin intermediul 
adjectivelor o valoare morală şi un conţinut afectiv: „Este un bun cetăţean cel care respectă legea. 
Este cetăţean al lumii.” (v. „ORIGINAR DIN, SUPUS; PATRICIAN, cetăţean roman, cetăţean al 
republicii. CIVISM, VALOARE civică. NAŢIONALIZARE, NATURALIZARE. LIBER, CETĂŢEAN”) 3. 
Altădată, locuitor al unui oraş, aparţinând unei clase intermediare între „cavaler” şi „artizan”. 4. „Om 
bun”. Persoană care face parte dintre oamenii de rând. 
Italiană: Cetăţenie, toţi locuitorii unui oraş; cetăţenii sunt invitaţi la o sărbătoare dantescă. 2. 
apartenenţa la o societate organizată a unui stat; cetăţenia de origine; cetăţenia dobândită / cetăţenie 
mică, nu se bucură de drepturile politice şi de obligaţia serviciului militar / cetăţenie dublă, 
apartenenţa unui singur individ în calitate de cetăţean a două state.  
Franceză: cetăţean, ă … (sec. XVI, „concetăţean”; … al oraşului). ◊1° înv. sau ir. Locuitor al unui oraş 
…◊2° (sfârşitul sec. XVII) antic Cel care aparţine unui oraş (2°), este abilitat să se bucure, pe teritoriul 
acestuia, de dreptul oraşului …◊3° (sec. XVIII) Modern Individ considerat ca persoană civică, în 
special dintr-o ţară care este republică … ◊4° (sec. XVII; 1°). Cetăţean al lumii, care pune interesul 
umanităţii mai presus de cel naţional Cetăţenie: … calitatea de a fi cetăţean. Cetăţenia franceză. 

 
Această trecere în revistă este încă incompletă. Ar trebui adăugat că cetăţeanul şi cetăţenia 

există în spaţii democratice, spre exemplu în spaţiile în care persoanele au drepturi şi demnităţi egale şi 
unde legea este făcută de oameni pentru oameni. Egalitatea politică şi juridică, împreună cu principiul 
nediscriminării, se combină cu urmărirea maximului de extindere a libertăţilor. Cetăţeanul este o 
persoană care are drepturi şi îndatoriri într-o societate cu valori democratice. Primul drept este acela de 
a stabili legea; prima îndatorire este aceea de a respecta legea, exercitându-şi libertatea, dezvoltându-şi 
iniţiativele, organizându-şi relaţiile cu ceilalţi în cadrul definit de lege. Cetăţenia într-o societate 
democratică implică astfel autonomia individului ca valoare primară, cu toate riscurile implicate pentru 
puteri; în plus, numeroase discuţii şi acţiuni corespunzătoare încearcă să realizeze un fel de moderare a 
acestei autonomii-libertate făcând apel la simţul responsabilităţii şi la cunoaşterea obligaţiilor juridice şi 
chiar morale pe care le presupune viaţa împreună şi respectarea celuilalt şi a altor grupuri. 

Competenţele de bază asociate cu cetăţenia într-o societate democratică sunt cele determinate 
de construirea unei persoane libere şi autonome, conştientă de drepturile şi responsabilităţile sale într-o 
societate în care puterea de a stabili legea, şi anume regulile vieţii comunităţii care definesc cadrul în 
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care libertatea este astfel exercitată, şi unde numirea şi controlul asupra persoanelor care exercită 
această putere se află sub supravegherea tuturor cetăţenilor. 

Cu toţii vom recunoaşte aici primul principiu al drepturilor omului - „Toţi oamenii se nasc liberi şi 
egali în demnitate şi drepturi” – şi consecinţele acestuia într-o societate democratică care este legată în 
mod intrinsec de acest principiu. La toate nivelurile, autoritatea publică este o emanaţie a cetăţenilor, în 
folosul cetăţenilor, controlată de cetăţeni. Accesul la bunurile comune, cum ar fi şcolarizarea, îngrijirea 
sănătăţii şi chiar munca, este supus teoretic regulilor egalităţii. Criza politică din democraţiile noastre 
este astfel o criză în căutarea egalităţii în faţa tendinţelor către fragmentare şi putere crescândă a 
forţelor economice importante. În cele din urmă, trebuie observat că drepturile se află deasupra tuturor 
libertăţilor, capacităţilor de a acţiona şi sunt mai puţin nişte constrângeri impuse şi recepţionate în mod 
pasiv. 

Accentul pus pe „nucleul” noţiunii de cetăţenie nu eclipsează celelalte aspecte ale cetăţeniei – 
economic, social şi cultural. Mult timp, cetăţenia a fost limitată la sfera politicii şi încă şi mai mult la 
simplul act de a vota; declararea şi existenţa drepturilor economice şi sociale au fost dezbătute un timp 
în legătură cu drepturile omului. Fără a dori să reafirmăm conceptul sugerat de Marshall, este important 
să afirmăm natura complementară a drepturilor civile şi politice şi a drepturilor economice şi sociale. 
Este vitală asigurarea condiţiilor materiale minime pentru supravieţuirea şi accesul la anumite bunuri 
„esenţiale” dacă se doreşte ca drepturile şi libertăţile politice garantate tuturor să nu ajungă la zero; pe 
de altă parte, definirea drepturilor economice şi sociale şi a condiţiilor de acces la ele pot rezulta dintr-o 
dezbatere democratică. susţinută de drepturile civile şi politice. Departe de a se afla în opoziţie, aceste 
două categorii de drepturi se susţin una pe cealaltă. Aceste drepturi economice şi sociale au în mod clar 
o dimensiune juridică. Ne vom referi ulterior la problema drepturilor culturale, având în vedere că ele 
sunt controversate şi nu au fost încă precis definite. Ne vom referi ulterior la problema drepturilor 
culturale, având în vedere că ele nu au fost încă asigurate, cu atât mai puţin stabilizate, şi sunt 
controversate. 

Pe acest fundal, educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă este “proiectul” 
de educaţie şi formare în care există cele mai multe tensiuni, ambivalenţe şi chiar contradicţii. Scopul 
său nu este nici tehnic, nici profesional. Se referă la individ şi la relaţiile lui cu ceilalţi, la construirea de 
identităţi personale şi colective, la condiţiile vieţii împreună. Acest proiect trebuie să se confrunte cu 
inserţia individuală şi socială, particulară şi universală, şi deja prezentă, şi cu inventarea viitorului, 
construirea unei lumi a viitorului, acceptarea unei realităţi pre-existente şi dezvoltarea unei abordări 
critice. 

Toţi cetăţenii statelor democratice pot beneficia şi în acelaşi timp pot oferi educaţie pentru 
cetăţenie într-o societate democratică. 

Această abordare defineşte scopul principal al educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi 
cetăţenie activă. La acest nivel, distingem între: 
- definiţia politică şi juridică a cetăţeniei într-o societate democratică legată de statutul acordat tuturor 
celor care aparţin de drept unei comunităţi publice; având în vedere că cetăţenia se bazează pe această 
apartenenţă, nu trebuie uitat că străinii au şi ei numeroase drepturi, printre care majoritatea drepturilor 
economice şi sociale; 
- competenţele dorite sau aşteptate, cerute sau visate, astfel încât modul în care acest statut este privit 
şi în care drepturile şi îndatoririle corespunzătoare sunt trăite permit menţinerea şi evoluţia acestui statut 
către o mai mare libertate, egalitate şi democraţie. 
 
1.2 Variaţii şi probleme conceptuale 
 

În plus faţă de conceptele de bază legate în principal de dimensiunea politică şi juridică a 
cetăţeniei într-o societate democratică şi de drepturile omului – egalitate, libertate, demnitate, drept, 
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lege, putere şi alte câteva – trebuie atribuit un loc aparte unor abordări şi domenii relativ noi care sunt 
bogate şi controversate. 

În primul rând, trebuie să avem în vedere toate adjectivele pe care oamenii le alătură termenului 
cetăţenie. Fără a fi exemple de preţiozitate lingvistică, aceste adjective indică mai mult sau mai puţin 
sensuri precise şi împărţite. Primul dintre ele este bineînţeles „democratic”. Pentru Consiliul Europei, 
acest adjectiv subliniază faptul că este vorba despre o cetăţenie bazată pe principiile şi valorile 
pluralismului, întâietatea legii, respectarea demnităţii umane şi a diversităţii culturale ca bogăţie. Alte 
adjective cum ar fi „pluralist”, „deschis”, „cu experienţă”, etc. exprimă refuzul de a fi limitat la un singur 
concept rigid care să sune ca un slogan care ar putea înmulţi încercările motivate de a construi sensul 
cetăţeniei într-o societate democratică şi a inventa continuu noile forme pe care le ia. Astfel, conceptele 
de participare, democraţie sau cetăţenie participantă par să fie tot mai mult recunoscute ca fiind vitale 
pentru viitorul vieţii noastre împreună. Se pune problema ca fiecare să aibă un loc în societate şi să 
contribuie la dezvoltarea ei la orice nivel, dincolo de actul politic de a vota. Se pune problema ca fiecare 
să aibă control asupra mediului în care trăieşte. Reducerea obstacolelor la participare, în special a 
obstacolelor socio-economice, reprezintă o parte integrantă a oricărei strategii menite să întărească 
cetăţenia într-o societate democratică. 

În al doilea rând pentru educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă, apare tot 
ceea ce are legătură cu instituţiile de educaţie şi formare. Cu toate acestea, dacă educaţia pentru 
diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă trebuie să fie o preocupare constantă a tuturor 
cetăţenilor şi a tuturor instituţiilor într-o societate democratică, are sau trebuie să aibă o prezenţă 
explicită şi prioritară în instituţiile de educaţie şi formare, în special în şcoli. 

Cooperare, participare, dialog şi respect sunt cuvinte care desemnează atitudini pe care trebuie să 
le aibă toţi oamenii dintr-o şcoală, în special adulţii, atitudini care trebuie să inspire activităţile în şcoli şi 
atmosfera generală a vieţii într-o şcoală. 

În al treilea rând, un nou domeniu s-a dezvoltat în ultimii ani referitor la problema drepturilor 
culturale, pe care aici o asociem cu cea a identităţilor. Numeroşi autori subliniază astăzi importanţa 
identităţii individului ca fiind mobilă şi pluralistă, având capacitatea să garanteze libertatea de 
apartenenţă la un grup sau altul sau la mai multe grupuri, libertatea de a nu aparţine sau de a schimba. 
O componentă esenţială a identităţii individului este bineînţeles componenta culturală, inclusiv în primul 
rând limba şi tot ce implică ea; această componentă ridică imediat problema calităţii de membru a unor 
grupuri, comunităţi, popoare (aceste cuvinte au o mare încărcătură emoţională), care construiesc 
identitatea fiecărui individ, în special aceea în care creşte o persoană, şi care reprezintă atât o 
moştenire, cât şi un „aici şi acum”. Drepturile culturale sunt considerate ca o nouă generaţie de drepturi 
ale omului, după drepturile civice, drepturile politice şi drepturile economice şi sociale. Deşi există un 
acord destul de mare asupra importanţei acestor drepturi culturale şi asupra a ceea ce le justifică, cum 
ar fi respectarea diversităţii culturilor şi afirmarea bogăţiei schimburilor şi a fertilizării încrucişate, luarea 
lor în calcul efectivă în cadrul unor concepte politice a diferitelor state este mai delicată. Gândirea şi 
decizia oscilează între necesitatea construirii unui spaţiu public comun în care cetăţenii să 
împărtăşească suficiente referinţe pentru a putea discuta, trăi împreună şi a-şi construi viitorul şi un 
întreg set de consecinţe la care speră sau de care se tem, legate de foarte puternica afirmare a 
diferenţelor şi particularităţilor. Deşi realitatea multiculturală a societăţilor noastre este în general 
acceptată, tratamentul politic şi juridic al acestei realităţi, cum ar fi definirea acestor drepturi, cele care 
revin persoanelor şi chiar cele ale grupurilor responsabile de aceste drepturi, fără a uita dimensiunea 
teritorială a definiţiei grupurilor sunt şi trebuie să fie în continuare discutate şi construite. Deschiderea 
către ceilalţi este o competentă de bază a cetăţeniei (vezi mai jos); la ea se adaugă, după multe altele, 
realitatea şi valoarea fertilizării încrucişate, nevoia de a face loc dimensiunii istorice şi critice, ceea ce 
face posibilă istoricizarea culturilor, pentru a scoate în evidenţă instabilitatea lor, liniile lor de forţă, 
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continuitatea schimburilor şi evoluţiilor şi invenţia foarte frecventă a tradiţiilor. Nu ştim cum vor arăta 
culturile de mâine, dar cu siguranţă nu vor fi ceea ce sunt astăzi sau ce au fost ieri. 

Problema dimensiunii culturale a cetăţeniei se pune pe un plan mai general. Un scop 
fundamental al cetăţeniei într-o societate democratică este reintroducerea culturii democraţiei. În mod 
similar, deşi sentimentul de apartenenţă se diminuează în mod clar în termeni de valori împărtăşite, 
identitate, moştenire istorică şi memorie, dimensiunea culturală este legată în mod inextricabil de o 
proiecţie în viitor, de capacitatea de a realiza un proiect colectiv. 

În paralel cu ideea unui proiect colectiv care implică o relaţie cu ceilalţi, în special capacitatea de 
iniţiativă şi recunoaştere a celorlalţi, un mare accent se pune în prezent pe conceptul de responsabilităţi. 
Este oare un răspuns la individualizarea şi fragmentarea societăţilor noastre, urmărirea coeziunii sociale 
şi a noilor baze morale ale vieţii împreună? În mod clar, această noţiune trebuie studiată mai mult, fără a 
se aduce în discuţie principiile drepturilor omului şi fără a face din ea instrumentul unei noi conformări 
sociale. Spre exemplu, accentul pe responsabilitate la nivel local nu trebuie să ne determine să neglijăm 
alte forme de responsabilitate, mai îndepărtate, repercusiunile deciziilor locale în alte locuri şi impactul 
deciziilor luate în altă parte asupra situaţiilor locale. Analizarea responsabilităţii va avea de câştigat fiind 
bazată pe practica educaţiei privind cetăţenia într-o societate democratică. 

Termenul „responsabilitate” deschide cel puţin două căi de cercetare, aceea a legii, care include 
ideea de responsabilitate juridică, şi una mai largă a unei capacităţi de a-i recunoaşte pe ceilalţi şi a unei 
datorii de a răspunde la libertatea lor ca persoane care se află în posesia unor drepturi. Această din 
urmă abordare este diferită de prima şi o completează. Este diferită pentru că este în favoarea 
identificării ideii unei căi complementare a responsabilităţii8 pentru fiecare individ şi este complementară 
pentru că nu neagă importanţa relaţiilor sociale şi interpersonale. Aceasta îndepărtează orice ruptură 
între instituţiile publice, pe de o parte, având relaţii bazate pe conceptul de supunere puţin „incorect din 
punct de vedere politic” şi pe de altă parte, comunitatea în totalitate, societatea civilă neinfluenţată de 
nici o instituţie, aprobată de societate care ar considera-o ca mediul arhetipal pentru libertate. O 
asemenea libertate nu este a oricărui individ care are putere în afara societăţii, care consideră 
societatea ca o limită a puterii. Libertatea este un proces continuu de construcţie în interiorul relaţiei între 
individ şi ceilalţi, între lume şi el însuşi. Instituţiile nu sunt obstacole, ci cadrele necesare umane, 
prescriptive şi axiologice ale acţiunii. Responsabilităţile sunt legate de ideile de libertate şi putere, ceea 
ce conferă conceptului de „cale” întregul său sens. 
 
1.3 Câteva repere în educaţia pentru diversitate 
 

Construcţia europeană aflată în plin proces de organizare, de aşezare legislativă, de normalizare a 
raporturilor între diferitele culturi şi civilizaţii care o alcătuiesc, promovează  în contextul politic actual un 
proiect consistent şi de lungă durată în care problema identităţii culturale şi a diversităţii de toate tipurile, 
să îşi găsească necesarul echilibru şi permanenta funcţionalitate. Nu se poate vorbi despre o integrare 
reală, despre o construcţie europeană completă, desăvârşită şi funcţională fară soluţionarea acestor 
problematici sensibile, care pe viitor ar putea deveni piedici concrete în calea existenţei marelui stat 
european.  

Astăzi mai mult ca oricând, diversitatea ni se  înfăţişează ca un unul dintre elementele cele mai 
importante care structurează o societate, care o fac să funcţioneze în mod firesc, respectând 
caracteristicile de particularitate care diferenţiază şi, totodată, apropie indivizii care o alcătuiesc. 
Noţiunea în cauză se concentrează asupra diferenţelor care apar şi există în mod natural între indivizi, 
între grupurile de indivizi, care şi-au creat particularităţi în funcţie de  tradiţiile, obiceiurile, credinţa care îi 
caracterizează. Aşadar  diversitatea se referă la diferenţele etnice, lingvistice, culturale, religioase, de 
gen, de rasă, toate acestea manifestându-se în sfera socialului, politicului, economicului, ori culturalului. 
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Ideea de diversitate, o creaţie a secolului al XX-lea, a apărut, s-a concretizat în stânsă legătură 
cu democratizarea statelor, fenomen care a presupus, în primă fază ivirea unor disensiuni mărturisite, 
manifestate între majoritate şi minoritate şi în consecinţă eforturile depuse, mai cu seamă în ultimele 
decenii pentru crearea cadrului legislativ, normativ pentru diminuarea şi eliminarea acestor disensiuni. Şi 
cel mai important aspect este acela al conştientizării indivizilor despre dreptul fiecăruia de a fi şi de a se 
manifesta diferit, aici intervenind decisiv rolul modelator, formator al educaţiei. 

Pentru a fi corect înţeleasă şi acceptată, diversitatea are nevoie de experienţe, care să facă 
posibilă  percepţia că, de cele mai multe ori, cei de lîngă noi sunt diferiţi ca gen, cultură, construcţie 
fizică, ori psihică, credinţă etc. De aceea este necesară, încă din copilărie, prin educaţia de acasă, dar 
mai ales prin procesele educative din şcoli să se contribuie la crearea şi perceperea propriei identităţi, 
care îi defineşte, pe fiecare în faţa celorlalţi şi prin care fiecare individ se poate manifesta, comporta, ori 
poate deveni  tolerant faţă de ceilalţi.  

Pornind de la aceste considerente, fiecare societate trebuie să îşi elaboreze, să construiască o 
cultură socială, prin care, credem că se poate înţelege coplexul de norme, de reguli care trebuie să le 
punem în practica cotidiană, tocmai pentru a se respecta dreptul fiecăruia de a fi diferit, de-a se simţi 
respectat, sprijinit, încurajat să se dezvolte în contururile propriei sale identităţi. O asemenea cultură 
socială se alcătuieşte pornind de la tradiţia şi valorile care există acumulate în societate, de la experienţa 
istorică a comunităţii, de la valorile spirituale, şi având, desigur, în vedere modelele comportamentale 
care trebuie urmate. Fiecare individ este, într-o mai mică sau mai mare măsură, diferit de ceilalţi, de 
aceea este important să se constitue contextul social necesar, pentru ca această uriaşă structură a 
diversităţii umane să fie transpusă în comunitate, în societate în aşa măsură încât să concorde cu tot 
ceea ce se se întâmplă şi se aplică în celelalte comunităţi, ori societăţi, respectându-se caracteristicile 
de grup etnic, religios, etc.  

Acestea toate se formează, în esenţă, prin intermediul educaţiei, a celei din familie, din şcoală, din 
interiorul grupului aparţinător. Pentru a avea eficienţă, având în vedere că suntem cu toţii diferiţi, este 
foarte necesar să acordăm, în calitatea noastră de educatori, fiecăruia dintre educabili, acea 
componentă educativă, acea reţetă care i se potriveşte. Rolul foarte important îl are parteneriatul şcoală-
părinţii, în sensul că trebuie să existe un consens între cele două părţi implicate, o comuniune de idei, de 
valori şi de paractici, pentru ca elevul, copilul să poată să crească în acelaşi univers al ideilor, 
convingerilor şi practicilor, indiferent unde se află, acasă, ori la şcoală. În acest parteneriat un rol, deloc 
de neglijat trebuie să aibă statul. Acesta  trebuie să creeze contextul legislativ pentru ca parteneriatul să 
se deruleze corect, firesc şi eficient, să ofere direcţiile demne de urmat pentru adevăratele valori. Şi 
toate acestea în folosul direct şi de lungă durată al statului şi al, desigur, diferiţilor indivizi care îl 
alcătuiesc. 

În mod unanim recunoscut şi practicat pe tot cuprinsul Uniunii Europene, abordarea problematicii 
diversităţii trebuie să aibă în vedere în mod obligatoriu educarea pentru cunoaşterea, cultivarea şi 
respectul  pentru propria cultură, istorie, pentru tradiţie  şi  identitate naţională; totodată se impune 
încurajarea tinerilor pentru studiul, cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea  culturii celorlalţi, într-un spirit 
de tolerantă. Sunt condiţiile pe care sistemul de educaţie trebuie să le practice insistent, consistent şi 
constant pentru ca diversităţile sa fie cunoscute, acceptate şi respectate. Dacă acestea vor deveni 
practici curente în şcoală, în familie, în societate, acceptarea diversităţii, în mod colectiv, ori individual va 
fi una din marile şi necesarele împliniri ale lumii contemporane. 

 
1.4 Câteva repere în problematica egalităţii de şanse 
 
„Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi întemeiate decât pe 
utilitate publică. Scopul fiecărei asociaţii politice este conservarea drepturilor naturale şi inalienabile ale 
omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, dreptul la siguranţă şi la rezistenţă la opresiune” 
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Sunt acestea primele două articole din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789, cel mai 
important document al Revoluţiei franceze, al cărui conţinut avea să revoluţioneze gândirea politică şi 
modul de organizare a societăţilor, cu tot ceea ce presupun acestea, începând de atunci şi până în 
lumea contemporană. Aşa s-a ajuns ca astăzi, pretutindeni în lumea civilizată să se împună ca lege, ca 
normă, organizarea unor cadre instituţionale prin care tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, de gen, de 
naţionalitate, rasă, confesiune, orientare sexuală, politică etc. trebuie să li se acorde şanse egale la tot 
ceea oferă, ca posibilităţi astăzi, societatea.  Sintetizând, egalitatea de sanse presupune a asigura 
fiecaruia aceeaşi oportunitate iniţială de a beneficia de educaţie şi de toate deschiderile ulterioare pe 
care aceasta le oferă spre carieră, spre viaţa socială, culturală copiilor şi tinerilor care studiază în 
instituţiile de învăţământ. 
Situaţiile concrete au arătat şi continuă să o arate, inegalităţile există încă sub multe forme şi aspecte, 
însă este deosebit de important să fie ştiut că  s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte 
adoptarea unei legislaţii care promovează egalitatea de şanse şi care aliniază, din această perspectivă, 
România la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Astfel, în 2010 în România a fost adoptată 
Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse înte femei şi bărbaţi, pentru perioada 2010-2012 şi a fost 
dezvoltat cadrul instituţional pentru implementarea şi aplicarea legii. În acelaşi timp, în Uniunea 
Europeană cât şi în România s-u făcut paşi importanţi pentru eliminarea excluziunii rromilor şi accesul 
lor la educaţie, asistenţă medicală, piaţa muncii şi la toate serviciile esenţiale pe care le oferă statul. Nu 
mai puţin important, pentru minorităţile de toate tipurile există cadru legislativ de integrare a acestora şi 
de oferire de sanse egale: pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru cei care aparţin 
grupurilor etnice minoritare etc.  
Desigur, din punctul nostru de vedere, al celor care desfăşurăm activităţi cu elevii, domeniul se axează         
în principal spre oferirea de şanse egale la educaţie tuturor copiilor, indiferent de grupul etnic, 
confesional, geografic etc. din care provin. În România instituţia care are în responsabilitate crearea 
cadrului legislativ şi instuţional prin care se oferă tuturor copiilor şi tinerilor şanse egale la educaţie este 
Ministerul Educatiei. Acesta, prin unităţile de învăţământ de toate formele şi nivelurile, trebuie să asigure, 
prin mijloacele specifice care le deţine, instruirea, pregatirea şi informarea corespunzatoare a cadrelor 
didactice, pe tema realizării educaţiei având în vedere respectarea principiului egalităţii de sanse pentru 
toţi copiii şi tinerii. La rândul lor, cadrele didactice au responsabilitatea de a aplica, în toate cazurile şi în 
toate modurile posibile, politicile ministerului referitoare la acest domeniu sensibil şi important al vieţii 
sociale. De asemenea, ministerul are obligaţia să promoveze programe şi  manuale şcolare, auxiliare 
didactice  care să nu conţină sub nici o formă aspecte care pot discrimina în vreun fel copiii şi tinerii. 
Totodată legislaţia românească şi internaţională împune instituţiilor de învăţământ de toate gradele, să 
încludă în curricula naţională  teme şi activităţi referitoare la egalitatea de sanse între diferitele grupuri de 
cetăţeni. Instituţiile de educaţie au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici nediscriminatorii, care 
să promoveze, să asigure, să garanteze egalitatea de şanse pentru toţi elevii. În cele mai multe situaţii 
concrete majoritarii au o percepţie pozitivă vis-a-vis de propria persoană, despre drepturile lor, despre 
posibilităţile de a performa în şcoală şi mai apoi în viaţa activă şi o percepţie ce cele mai multe ori 
negativă, dată de anumite prejudecăţi, stereotipuri, atunci când e vorba despre minoritari. 
 Astfel de mentalităţi, de concepţii provin de regulă din colectivităţile mici, tradiţionale, care gandesc aşa 
pentru ca astfel au gândit şi cei dinaintea lor, iar acestea au ca rezultat sigur apariţia unor situaţii 
discriminatorii. Pentru a soluţiona, ori doar pentru a preveni asfel de situaţii, trebuie să intervină rolul 
corector, reglator, asigurator de şanse egale, al şcolii. Unitatea de învăţământ, cadrele didactice trebuie 
să ia măsurile cele mai potrivite pentru eliminarea, ori prevenirea oricărei forme de discriminare, pentru 
crearea unui echilibru în gândire şi în faptă între cei care discriminează, care cu măiestrie didactică 
trebuie conduşi spre o atitudine tolerantă conştientă, asumată şi cei discriminaţi, care prin activităţii şi 
eforturi la fel de valoroase trebuie învăţaţi să capete încredere în propriile capacităţi, în şansele pe care 
le au, care sunt, prin lege, aceleaşi cu ale celorlalţi. Problematica este departe de a fi uşor de soluţionat, 
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aceasta pentru că este foarte dificil de schimbat prejudecăţile colective, însă dacă implicarea cadrelor 
didactice este consistentă, susţinută şi colectivă, rezultatele nu vor întârzia să se arate. Pentru ca 
aceasta să se întâmple cu adevărat, fără formalism, ci cu onestitate şi cu convingere, e necesar ca 
însuşi dascălii să renunţe la propriile prejudecăţi referitoare mai ales rolul lor de formatori de caractere, 
de deprinderi şi atitudini civice în rândul tinerilor.  Aceştia trebuie să-i sprijine pe elevi să-şi dezvolte 
deprinderi şi identităţi nondiscriminatorii, să asimileze cunostinţe despre valorile civilizaţiilor democratice, 
în care toţi, indiferent cine sunt şi de unde provin, au drepturi fundamentale egale.   Copiii, tinerii trebuie 
pregătiţi nu pentru ora următoare, pentru ziua următoare, ci pentru a participa ca membru activ al 
comunităţii democratice. Aceasta înseamnă că nu este suficient să le fie transmise principiile 
democratice, ci, mai mult de atât, aceştia trebuie să aibă bine formate competenţele necesare pentru 
aplicarea, practicarea principiilor menţionate.  
 
1.5 Câteva repere în abordarea problematicii cetăţeniei active 
 

Cetăţeanul reprezintă acea persoană care deţine un complex de drepturi individuale, civile sau 
politice, cum ar fi libertatea de conştiinţă şi de exprimare, dreptul la educaţie, la muncă, la libera 
circulaţie, dreptul de-a alege sau de-a fi ales şi încă multe altele cum ar fi dreptul la asistenţă juridică 
dacă este arestat, sau să fie tratat de către justiţie în conformitate cu aceleaşi legi care se aplică 
tuturora. În schimb, el este dator să respecte legile, să achite statului toate taxele care îi revin şi şi să 
apere statul, dacă acesta se află în pericol.  Mai mult, însă, decăt toate aceste drepturi, prevăzute de 
constituţie, cetăţeanul este deţinătorul unei părţi din suveranitatea politică, potrivit căreia el este, 
împreună cu ceilalţi cetăţeni, deţinătorul puterii, pe care o deleagă, prin vot unor reprezentanţi. În special 
această componentă şi această caracteristică a sa, îi conferă statutul de cetăţean activ şi îl determină, îl 
obligă totodată să aibă o atitudine responsabilă, implicată în toate problemele care ţin de viaţa publică. 
Problemele publice ale cetăţii, ale statului sunt în fapt treaba fiecăruia în parte şi a tuturora împreună, 
pentru că doar aşa se poate manifestă, exercită suveranitatea. Cu cât numărul celor care se implică 
activ în exercitarea suveranităţii este mai mare, cu atât aceasta este mai conformă cu  gândirea, dorinţa 
ori vrerea fiecăruia. De aceea cetăţenia activă este importantă pentru că ea legitimează în mod real cu 
voinţa unei majorităţi cât mai mari puterea pe care o deţin cei care au fost aleşi. Iar cetăţenia activă 
înseamnă că ţie, cetăţeanul, îţi pasă pe mainile cui ajunge puterea, de ceea ce fac cei ajunşi la putere cu 
ea. A fi cetăţean activ înseamnă, totodată, să te intereseze de ceea ce  se întâmplă cu semenii tăi, dacă 
le sunt respectate drepturile constituţionale, dacă puterea îşi respectă obligaţiile contractuale, dacă 
politicile statului sunt conforme cu interesul general.  

Un sistem politic responsabil, un stat care este responsabil şi doreşte să aplice la modul 
profund principiile esenţiale ale democraţiei, orientează educaţia copiilor, tinerilor spre cunoaşterea 
conţinuturilor de bază ale democraţiei, a regulilor de  aplicare a acesteia şi spre formarea acelor abilităţi, 
competenţe civice care îi vor transforma în acei cetăţeni activi şi responsabili pentru binele general al 
tuturora. Iată de ce, o dată în plus, cadrelor didactice li se conferă un rol dintre cele mai importante, la fel 
de important cu acela de pregătire de formare a unor specialişti de calitate pentru toate domeniile de 
activitate. Convingerile că suveranitatea trebuie să fie exercitată de fiecare prin atribuirea puterii, prin 
controlul şi sancţionarea puterii, că legile sunt făcute să fie respectate, sunt valori care se formează, se 
cultivă în şcoală, prin şcoală, mai mult ca oriunde altundeva. Iată de ce responsabilitatea şcolii este atât 
de mare.  

Democraţia ateniană, potrivit căreia legislaţia polisului reprezenta puterea supremă căreia toţi 
cetăţenii trebuie să i se supună, trebuie să devină modelul statelor contemporane şi a cetăţenilor lor. Ca 
un cetăţean exemplar, Socrate a refuzat să fugă atunci când a fost condamnat la moarte, tocmai pentru 
a arăta concetăţenilor totalul său respect pentru lege, chiar şi atunci când aceasta îi era potrivnică. 
Desigur, nu este aici locul şi momentul să prezentăm evoluţia ideii de cetăţean, care a fost preluată şi 
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dezvoltată în timp de Roma Antică, de iluminişti, ori de revoluţia franceză, este însă momentul să 
evidenţiem că în timpul istoric îndelungat de existenţă acest concept şi-a dovedit imporţanţa  şi utilitatea  
ca instrument de organizare, coeziune şi coexistenţă a oamenilor în societate. Iată cateva idei, care pot 
constitui argumente solide pentru ca cetăţeanul şi cetăţenia activă să îşi gasească locul şi rostul şi în 
lumea contemporană. 

Prezentul ghid vine să completeze programe şi practici, mai timide sau mai evidente, ale 
Ministerului Educaţiei, ale multor organizaţii non-guvernamentale, tocmai pentru ca educaţia copiilor, 
tinerilor, a populaţiei pentru cetăţenia activă să devină o practică constantă şi consistentă în şcolile din 
judeţele Cluj şi Mureş şi nu numai. Pentru o mai facilă înţelegere a demersurilor care trebuiesc făcute 
expunem în sinteză principalele coordonate ale demersurilor educative care necesită implementarea în 
şcoli. Acestea sunt date de relaţia conţinuturi- competenţe- atitudini şi valori. Conţinuturile specifice sunt 
lesne de întuit, pentru că ele sunt foarte cunoscute tuturora: – cetăţean/co-cetăţean, egalitate, libertate, 
justiţie, drepturi fundamentale ale cetăţeanului, discriminare, democraţie, responsabilităţi, stat de drept, 
instituţii democratice. Competenţele care ar trebui asociate acestor conţinuturi sunt: comunicarea 
activă(capacitatea de respecta puncte de vedere diferite, dar şi de a apăra, după reguli democratice, 
drepturile individuale sau colective); gândirea critică (evaluarea pe baza unor informaţii corecte a 
faptelor, a situaţiilor existente, pentru a se putea lua  decizii raţionale); cooperarea între cetăţeni în 
luarea de atitudini şi pentru a interaciona în soluţionarea democratică a unor acte anticetăţeneşti sau a 
unor conflicte; implicarea în organizarea unor activităţi de interes social; promovarea şi apărarea 
drepturilor omului; În mod necesar conţinuturile şi competenţele trebuie completate de atitudini şi valori, 
care dau consistenţă, durabilitate, permanenţă celor dintâi: cultul pentru lege şi pentru guvernarea 
acesteia; acceptarea, respectarea şi promovarea diversităţii; responsabilitatea faţă de acţiunile civice 
desfăşurate, preocuparea pentru dezvoltarea personală şi pentru evoluţia socială; empatia şi 
solidaritatea cu alţi cetăţeni, disponibilitatea de a sprijini pe cei ale căror drepturi sunt încălcate; 
respectul pentru demnitatea umană; respectul pentru diversitate şi egalitatea de şanse;  

Educaţia pentru cetăţenie activă este considerată în spaţiul european şi tinde să fie şi în 
România, o prioritate, pentru că este considerată un important element al coeziunii sociale, o bază de 
promovare, afirmare şi consolidare a drepturilor şi responsabilităţilor cetăţeneşti.  Prin această 
dimensiune educativă se difuzează, se impun în societate un set de valori precum diversitatea, drepturile 
omului, respectul pentru lege, solidaritatea etc. 
 
1.6 Competenţele cadrelor didactice pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă 
 

Obiectivul central al educaţiei pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă este de 
a-i încuraja şi sprijini pe elevi pentru a deveni cetăţeni activi, informaţi şi responsabili, deschişi faţă de 
diversitate şi asigurarea egalităţii de şanse. 

Astfel de cetăţeni sunt: 
ştienţi de drepturile şi responsabilităţile lor ca cetăţeni; 

ţi cu privire la lumea politică şi socială; 
ţi de binele altora; 

şi exprimă opiniile şi argumentele; 
ă aibă o influenţă în lume; 

ăţilor în care trăiesc; 
ţiunile pe care le exercită în calitate de cetăţeni. 

ştienţi de diversitatea spaţiului social, cultural, economic, politic 
ăsurilor active de susţinere a egalităţii de şanse în sensul unei 

discriminări pozitive  
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1.7 Ce trebuie să înveţe elevii pentru o cetăţenie activă? 
 

A-i ajuta pe elevi să se dezvolte ca cetăţeni activi înseamnă mai mult decât a le prezenta 
informaţii cu privire la constituţia ţării şi la sistemul de justiţie. Implică, de asemenea, cunoştinţe practice 
şi conceptuale, o serie de capacităţi, aptitudini, atitudini şi valori. 

Este util să ne referim la toate acestea ca la cele trei elemente ale învăţării cetăţeniei active: 
ştere şi înţelegere 
ăţi şi aptitudini 

şi valori 
Cele trei elemente diferite sunt în mod esenţial interdependente, cetăţenia activă fiind în primul 

rând o activitate practică – deşi ar putea constitui o disciplină de studiu. Rezultă că aceste elemente 
diferite trebuie învăţate împreună, nu separat. Profesorii care s-au format în domeniul cetăţeniei active 
trebuie nu numai să recunoască interdependenţa acestor trei elemente la fiecare etapă din educaţia unei 
tinere persoane, ci şi să fie capabili să le integreze în mod practic, la clasă. 

Elementele învăţării educaţiei pentru cetăţenie activă se aplică fiecăreia dintre cele patru 
dimensiuni ale cetăţeniei active: 

ă; 
ă; 
ă; 

economică. 
Fiecare dimensiune presupune cunoaştere şi înţelegere; capacităţi şi aptitudini; atitudini şi 

valori. Acestea le permit elevilor să se poată integra în societate şi, respectiv, să se folosească de 
tradiţia culturală şi de evoluţiile din ţara lor, să-şi găsească un loc de muncă şi să participe politic la 
adoptarea deciziilor. 

Elementele specifice învăţării educaţiei pentru cetăţenie activă, aşa cum pot fi integrate în 
activităţile de învăţare sau practice, pot fi cel mai bine descrise fiecare în parte. 

a) Cunoaştere şi înţelegere 
Ceea ce trebuie să se ştie şi să se înţeleagă din educaţie pentru cetăţenie activăse referă la 

structura politică de bază, care se poate rezuma la trei elemente: politica se bazează pe un cadru 
instituţional, politica este, în principal, un proces de adoptare a deciziilor şi politica se concentrează pe 
tratarea unor aspecte complexe, de care depinde viitorul întregii societăţi. 

ţelegerea cadrului instituţional 
Politica – cum funcţionează sistemul nostru democratic? 
Legile – ce organisme şi instituţii sunt implicate în adoptarea legilor şi a deciziilor? 
Economia – cum sunt organizate finanţele publice şi care este rolul mediului de afaceri? 
Societate – cum este alcătuită societatea? 

ăţa despre participare şi implicarea în acţiuni 
Cetăţenie – care sunt drepturile şi responsabilităţile mele legale? 
Participare – cum pot schimba ceva? 
Drepturile omului – care sunt drepturile fundamentale ale omului şi cum se aplică acestea în 

societate? 
ţelegerea şi formarea opiniilor cu privire la aspectele cheie 

Probleme curente – care sunt ştirile şi cine le selectează? 
Grupurile de interese – cine este implicat şi cum se exercită puterea? 
Valori şi ideologii – ce credinţe şi valori sunt în joc? 
Rezolvarea conflictelor – cum pot fi rezolvate disputele în mod paşnic? 
Globalizarea – cum ne afectează globalizarea viaţa, în ţară şi în străinătate? 
b) Capacităţi şi aptitudini 
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Tipurile de capacităţi şi aptitudini necesare pentru predarea educaţiei pentru cetăţenie activă 
includ: 

 exprimarea – cum se exprimă şi se justifică o opinie; 
ă şi argumentarea – cum se emit judecăţi şi se formulează argumente; 

– cum se identifică şi se rezolvă problemele educaţiei pentru cetăţenie 
activă şi cum se ajunge la concluzii comune; 

– cum se negociază deciziile colective; 
ţele interculturale – cum se pot vedea anumite aspecte din punctul de vedere al altor 

oameni; 
– cum se pot investiga şi prezenta aspectele educaţiei pentru cetăţenie activă; 

ţiunea politică – modalităţi de implicare în forme delobby şi campanii; 
– modalităţi de reflecţie asupra activităţii de învăţare personală sau colectivă. 

c) Atitudini, valori şi trăsături de caracter 
Cunoştinţele şi competenţele reprezintă instrumente care se pot utiliza în scopuri diverse. Ele 

nu asigură prin ele însele practicarea cetăţeniei active şi responsabile. În mod extrem, cunoştinţele şi 
competenţele referitoare la cetăţenia activă pot nu numai să îi ajute pe cetăţenii democraţi, dar şi să fie 
transformate în arme care să distrugă democraţia. Ceea ce mai este necesar este dorinţa de a se 
implica pozitiv în societate şi voinţa de a transforma această dorinţă în realitate. Învăţarea educaţiei 
pentru cetăţenie activă va include întotdeauna o dimensiune normativă, bazată pe valori. Esenţa valorilor 
şi a atitudinilor democratice o reprezintă faptul că cetăţenia democratică nu trebuie numai înţeleasă şi 
utilizată, dar şi îndrăgită şi apreciată şi, dacă este necesar, apărată de scepticism şi totalitarism. Totuşi, 
în timp ce este perfect legitim ca astfel de valori şi atitudini să fie încurajate în şcoli, ele nu trebuie să fie 
evaluate formal, spre deosebire de cunoştinţe şi competenţe. 

şi trăsături de caracter pentru cetăţenia activă 
Deschidere 
Respect faţă de diferenţele culturale şi sociale 
Disponibilitatea de a delega şi a împărtăşi 
Încredere şi onestitate 
Angajament faţă de adevăr 
Respect faţă de sine şi de ceilalţi 
Toleranţă faţă de ambiguitate şi situaţii deschise, neclare 
Siguranţă de sine – exprimarea opiniilor personale clar şi cu curaj 
Conducere democratică – includerea altora în procesul de adoptare a deciziilor 
Lucru în echipă şi cooperare 

ăţenia activă 
Drepturile omului 
Egalitate 
Libertate 
Justiţie 
Pace 
Interdependenţă 
Pluralism 
Dezvoltare durabilă 
 

1.8 Un studiu de caz 
 

Următorul exemplu din Republica Srpska, în cadrul Bosniei şi Hertegovinei, ilustrează unele 
dintre principiile cheie ale educaţiei pentru cetăţenie activă. De asemenea, arată ce poate fi realizat cu 
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resurse materiale modeste – cea mai semnificativă resursă dintre toate fiind devotamentul şi dorinţa 
profesorilor de a deveni mai buni şi mai relevanţi pentru educaţia elevilor lor. 

 
1.9 Proiectul 

Proiectul a reprezentat o activitate de colaborare între Consiliul Europei şi Institutul Pedagogic 
din Banja Luka, beneficiind de finanţare din partea Programului Comun al Uniunii Europene şi al 
Consiliului Europei pentru Bosnia şi Herţegovina.  

Scopul urmărit a fost dezvoltarea unei noi abordări privind predarea drepturilor copilului. A fost 
planificată o succesiune de patru lecţii pe an, din ultimul an al grădiniţei (clasa I), până la clasa a IX-a, pe 
toată durata învăţământului primar (ciclul inferior şi superior). Lecţiile au fost predate de învăţători/ 
diriginţi la clasele lor, o dată pe săptămână. Aceste patru scurte unităţi de lecţii urmau a fi orientate spre 
sarcini, concepute ca mici proiecte care puteau fi integrate într-un produs final. 

A fost elaborat un manual pentru predarea drepturilor copilului. Activităţile din manual şi lecţiile 
au fost concepute astfel încât să nu implice costuri ridicate – fără materiale costisitoare sau 
echipamente. Profesorii participanţi proiect au primit o variantă de lucru a manualului, pentru a face 
unele observaţii înainte de lecţiile planificate. 

Crearea unor grupuri de sprijin (“peer support” groups) 
Cea mai importantă resursă au fost cadrele didactice însele. Acestea s-au organizat în grupuri 

de sprijin la nivel local şi regional. Grupurile au jucat un rol central în proiect, oferind cadrul necesar şi 
sprijin pentru utilizarea cât mai bună a timpului disponibil pentru lecţiile planificate, fiind indispensabile în 
procesul de transferare a informaţiei specifice de la cadrele didactice la elevi.  

Proiectele la nivelul şcolii (school-based projects) 
Proiectul s-a bazat pe principiile învăţării centrate pe sarcină şi al lucrului în echipă. Diferite 

echipe au lucrat în diferite proiecte la nivelul şcolii, care urmau a fi integrate într-un singur eveniment – 
Ziua drepturilor copilului în Banja Luka. Fiecare proiect al unei clase avea propria contribuţie – de 
exemplu, o expoziţie de postere, obiecte lucrate manual, desene etc. 

Echipele şi-au primit sarcinile în timpul primei lecţii. 
Fiecare dintre lecţiile următoare începea printr-o contribuţie a echipelor. Cum echipele aveau 

nevoie de timp pentru a-şi planifica activităţile viitoare pe care urmau să le facă în şcolile lor, rămânea 
aproape jumătate din timp pentru o contribuţia cadrelor didactice în fiecare seminar – aceasta arată cum 
învăţarea centrată pe sarcină şi bazată pe colaborare implică o planificare atentă din partea cadrelor 
didactice. 

 
 
Exerciţiul blazonului 
Prima lecţie a început cu o activitate în care elevii au lucrat în grupuri pentru a crea un blazon 

(un logo) pe un poster. Fiecare membru al grupului a contribuit la una dintre secţiunile blazonului, 
utilizând imagini şi simboluri pentru a transmite dorinţele/ aşteptările lor pentru viitor şi experienţa 
personală pe care doresc să o împărtăşească. Membrii grupului au prezentat blazonul lor celorlalţi 
participanţi, fiind un mod de a se cunoaşte unii pe alţii înainte de a începe împreună un nou proiect. 

Exerciţiul blazonului a constituit nu numai un mijloc prin care participanţii s-au cunoscut, ci şi un 
model de predare-învăţare în domeniul cetăţeniei active. În primul rând, a demonstrat o metodă de lucru 
cunoscută ca având rol de “spargere a gheţii”. 

De asemenea, a arătat cum se pot folosi diferite metode şi moduri de grupare într-o activitate – 
utilizarea activităţii în plen, a activităţii în grup, a activităţii individuale, a prezentărilor urmate de o 
expunere. 

Exerciţiul a demonstrat profesorilor participanţi chiar de la început şi cum pot fi oferite ocazii 
pentru a împărtăşi aspiraţii şi experienţe cu întregul grup. Au fost utilizate materiale autentice, create de 
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către elevi, oferindu-le astfel sentimentul proprietăţii şi arătându-le cum contribuţia lor poate fi 
valorificată. În acest mod, exerciţiul blazonului a ajutat profesorii să înţeleagă că educaţia prin drepturile 
omului este o componentă esenţială a educaţiei pentru drepturile omului şi le-a oferit un model. 

De asemenea, i-a ajutat să observe diferitele roluri pe care formatorii – şi, prin urmare, 
profesorii – le au în educaţia pentru cetăţenie activă. 

Un aspect important l-a constituit faptul că participanţii au putut învăţa prin experienţa concretă, 
directă, şi nu dându-li-se un set de reguli pe care să le urmeze. 

Demonstrarea modelelor 
Întregul program al seminarului a urmărit să ofere cadrelor didactice modalităţi de predare-

învăţare a drepturilor copilului pe care să le poată aplica la clasă. Modelele s-au referit la patru 
dimensiuni distincte ale predării şi învăţării educaţiei pentru cetăţenie activă: 

– metode, cum ar fi predarea interactivă, proiectul, discuţiile şi feedback-ul; 
– lecţii sau secvenţe de lecţii model, ţinute de profesorii participanţi sau observate în 

şcoli, exemple de activităţi ale tinerilor – de exemplu, artă, cutii de tezaur, postere -, demonstrarea 
aplicării metodelor în practică; 

– cum ar fi predarea prin drepturile omului, utilizarea exemplelor, ciclul model-proces-
aplicare, rolul instruirii formale; 

ăţi – mesaje trimise de cadrele didactice prin intermediul interacţiunilor sociale; de 
exemplu, importanţa ascultării şi respectării opiniilor sau perspectivelor altora. Personalitatea 
profesorului trebuie să fie în acord cu principiile educaţiei pentru cetăţenie activă; de exemplu, dacă 
lecţia este despre democraţie, dar profesorul organizează clasa în mod autoritar, nu va avea credibilitate 
în faţa elevilor. 

În practică, aceste diferite tipuri de modelare s-au realizat simultan. Ele au fost identificate şi 
discutate separat numai în sesiunile de analiză (debriefing). 

Să facem învăţarea explicită 
În timpul seminariilor, formatorii au alocat timp pentru a evidenţia ce au învăţat profesorii despre 

educaţia pentru drepturile copilului şi pentru a face învăţarea explicită (stadiul de reflecţie, de analiză, în 
procesul de formare). Aceasta s-a făcut în două moduri: prin instruire formală şi prin activităţi menite să 
încurajeze participanţii să reflecteze asupra şi să împărtăşească ceea ce au învăţat. 

Cadrele didactice au explicat diferitele metode şi moduri de grupare pe care le-au utilizat, 
precum şi motivele pentru care le-au folosit. 

Acest proces este uneori descris drept “meta-predare” (metateaching); de exemplu, a preda 
despre ce şi cum să se predea şi în ce scop. 

De asemenea, au creat oportunităţi pentru ca elevii participanţi să reflecteze asupra a ceea ce 
au făcut şi au văzut în cadrul lecţiei planificate – nu numai după ce au plecat acasă, ci chiar ca o 
componentă importantă a acesteia. A da ceva cuiva nu duce neapărat la învăţare. Cei care învaţă, 
oricare ar fi nivelul, trebuie să încorporeze noi elemente de informaţie, categorii şi experienţe în ceea ce 
ştiau deja. Este un proces individual care necesită timp; acesta trebuie să fie monitorizat şi sprijinit, iar, 
dacă este cazul, corectat. 

Sarcinile au fost date pentru a-i ajuta pe elevi să reflecteze asupra şi să analizeze procesul lor 
de învăţare, incluzând prezentări, demonstraţii în plen, lectură şi planificarea activităţilor pentru lecţia 
următoare. Profesorii au revizuit varianta de lucru a manualului pentru drepturile copilului, contribuind nu 
numai la ameliorarea valorii lui practice, ci şi pentru a oferi ocazia de a reflecta asupra contribuţiei 
lecţiilor planificate. 

O altă modalitate concretă şi utilă de încurajare a elevilor să analizeze ceea ce au învăţat a fost 
solicitarea de a prezenta din nou ceea ce au făcut în calitate de cursanţi, într-o manieră accesibilă 
celorlalţi colegi. Dacă învăţarea cetăţeniei active de către tineri şi copii urmează aceleaşi principii, 
trebuie făcute câteva adaptări în momentul transpunerii acesteia în orice clase. Decizia privind ce poate 
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fi utilizat/ copiat şi ce trebuie modificat constituie un stimul puternic pentru perfecţionarea cadrelor 
didactice participante. 

Aplicarea a ceea ce s-a învăţat 
Lecţiiile s-au bazat pe aceleaşi principii ca şi manualul pentru drepturile copilului. Cadrele 

didactice au plecat întotdeauna de la o lecţie planificată cu sarcini noi pentru un anumit timp – sarcini pe 
care ei înşişi şi le-au stabilit, în vederea perfecţionării. Aceste sarcini au inclus: lecturi suplimentare, 
planificarea şi susţinerea unor lecţii propuse de manualul pentru drepturile copilului, lucrul cu alţi colegi, 
pedagogi şcolari sau directori, susţinerea unor lecţii demonstrative care să aducă mai mulţi profesori într-
un proces de formare. 

Manualul pentru drepturile copilului a legat aceste sarcini într-o activitate mai amplă: Ziua 
drepturilor copilului. Profesorii au corelat proiectele fiecărei clase astfel încât fiecare să contribuie la un 
eveniment comun, care s-a desfăşurat la 20 noiembrie 2003, în Banja Luka. 

Utilizarea unei abordări centrate pe sarcină a însemnat ca prima parte a fiecărei lecţii să fie 
alocată elevilor participanţi. Ei au organizat expoziţii, au susţinut prezentări, au discutat. Şi-au oferit 
reciproc feedback şi încurajări/laude, s-a validat activitatea profesorilor sau s-au emis critici atunci când 
a fost cazul. A doua parte a lecţiilor planificate aducea în prim-plan contribuţia cadrelor didactice, care îi 
orientau pe elevi către un nivel mai înalt de înţelegere, prin introducerea unor noi perspective, noi 
metode etc. A treia parte a fost rezervată procesării, reflecţiei asupra a ceea ce s-a învăţat – prin 
stabilirea de noi sarcini, planificare, ghidându-i pe elevi către ce urmează după lecţiile planificate, creând 
astfel o legătură cu activitatea lor viitoare. 
2 Recomandări metodologice 

A intrat demult în practica didactică ca profesorul să intre în clasă cu o proiecţie bine gândită, 
structurată a activităţilor pe care urmează să le desfăţoare cu elevii. Vom insista în cele ce urmează 
asupra specificului activităţilor de proiectare în contextul schimbărilor metodologice din ultimii ani. În 
acest sens, vă propunem să abordăm împreună în special modalitatea de selectare a mijoacelor 
didactice şi a metodelor,  evaluarea activităţilor de învăţare, ori modalităţi de predare a temei 
integratoare. Vom încerca să subliniem care ar fi cele mai eficiente tehnici de integrare în lecţiile curente 
a unor conţinuturi transdisciplinare cum sunt diversitatea, egalitatea de şanse ori cetăţenia activă.  

După cum se ştie, programele şcolare au suferit în anii din urmă schimbări majore în ceea ce 
priveşte viziunea didactică pe care o promovează. Acestea nu îşi mai centrează abordarea pe simpla 
prezentare a conţinuturilor ci pe competenţele pe care elevii trebuie să le dobândească ca urmare a 
activităţilor de învăţare şi mai mult, dau o mare libertate profesorilor în modalitatea de abordare didactică 
a activităţilor cu elevii. Potrivit noii abordări didactice, valabil pentru toate disciplinele de studiu, elevul 
trebuie să dobăndească un pachet de informaţii ştiinţifice esenţializat, care mai apoi să dea consistenţă 
capacităţilor sale de a găndi critic, de a formula puncte de vedere proprii, de a avea un comportament 
civic în concordanţă cu regulile şi valorile democratice. Aruncând o privire de ansamblu asupra celor mai 
noi programe şcolare, cele de gimnaziu, nu putem trece cu vederea elementul de noutate pe care 
acestea îl aduc: un set de competenţe cheie recomandate de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene 
conturează, pentru elevii din învăţământul obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii 
de competenţe-cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competenţe matematice şi 
competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Competenţe digitale, A învăţa să înveţi, Competenţe sociale şi 
civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, Sensibilizare şi exprimare culturală. Competenţele  urmează să fie 
formate până la finele şcolarităţii obligatorii  De acestea  are nevoie fiecare tânăr pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajarea pe piaţa muncii. 
Atingerea şi formarea acestor  competenţe-cheie este realizabilă, în special, prin efortul conjugat al mai 
multor arii curriculare. 

Cu alte cuvinte, prin activităţile de învăţare profesorul, indiferent de specialitatea pe care o are, 
trebuie să contribuie la formarea, însuşirea competenţelor generale precizate mai sus, prin mijloace 
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specifice. Proiectarea unei asemenea activităţi de învăţare trebuie să pună în evidenţă împortanţa cunoaşterii 
şi înţelegerii de către elevi a diferitelor concepte specifice domeniului social-civic, pentru înţelegerea corectă 
a civilizaţiei contemporane şi a mecanismelor care o activează.  

Trei principii de bază sunt esenţiale pentru această abordare specifică a educaţiei pentru cetăţenie 
activă: 

ăţenia activă se învaţă cel mai bine prin acţiune, şi nu prin predici (prelegeri) – elevii au nevoie 
să li se ofere oportunităţi pentru a explora ei înşişi cetăţenia activă şi drepturile omului, nu să li se spună cum 
să gândească sau cum să se poarte. 

Educaţia pentru cetăţenie activă nu înseamnă doar asimilare de cunoştinţe – ci şi înţelegere, 
capacităţi şi aptitudini, valori şi dispoziţii. 

– elevii pot învăţa la fel de multe despre cetăţenia democratică prin 
exemple oferite de profesori şi prin modul în care este organizată viaţa şcolii, decât prin metode de instruire 
formală. 

Aceste principii au un număr semnificativ de implicaţii asupra procesului de formare, prezentate în 
continuare. 

a) Învăţarea activă 
Instruirea trebuie să pună accent pe învăţarea activă. Învăţarea activă înseamnă învăţarea prin 

acţiune (learning by doing). Presupune învăţare prin experimentarea anumitor situaţii şi prin rezolvarea de 
probleme, în loc de a primi răspunsuri de la altcineva. 

Uneori, învăţarea activă este numită “învăţare experienţială”. Învăţarea activă este importantă în 
instruirea elevilor pentru cetăţenie activă întrucât a fi cetăţean presupune o activitate practică. Elevii învaţă 
despre democraţie şi despre drepturile omului nu numai din ce li se spune despre, ci experimentându-le. În 
educaţia formală, experienţa începe în clasă şi continuă prin etosul şi cultura şcolii. De obicei, termenul 
utilizat pentru aceasta este cel de “educaţie prin democraţie şi prin drepturile omului”. 

Profesorii pot învăţa cum să creeze astfel de experienţe pentru elevi, prin exersarea învăţării active 
de către ei înşişi în procesul de formare. 

Învăţarea activă poate fi o modalitate mai stimulatoare şi mai motivantă decât instruirea formală şi 
poate aduce rezultate durabile, întrucât cei care învaţă sunt direct implicaţi. De asemenea, sprijină învăţarea 
deoarece se centrează pe exemple concrete mai degrabă decât pe principii abstracte. În învăţarea activă, 
elevii sunt încurajaţi să formuleze principii generale pornind de la cazuri concrete, şi nu vice-versa – de 
exemplu, analiza diferitelor tipuri de drepturi pornind de la un anumit aspect legat de “drepturi” în şcoală , şi 
nu printr-o discuţie abstractă despre noţiunea de “drept al omului”. 

b) Activităţi bazate pe sarcini concrete 
Formarea profesorilor în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă se bazează pe sarcini pe care 

profesorii înşişi trebuie să le realizeze pe parcursul programelor de educaţie pentru cetăţenie activă pe care 
le predau, de exemplu, planificarea lecţiilor, iniţierea unor proiecte, organizarea zilei drepturilor omului, 
evaluarea rezultatelor elevilor, organizarea unui consiliu/ parlament al elevilor şi altele. Manualul Consiliului 
Europei privind drepturile copilului urmăreşte principiile învăţării bazate pe sarcină, iar seminariile de formare 
a profesorilor ar trebui să procedeze la fel. 

Învăţarea bazată pe sarcini concrete (tasked-based learning) este importantă din mai multe motive: 
ă excelentă de învăţare activă – adică de învăţare prin acţiune (learning by doing); 

ă o structură pentru lecţiile planificate – elevii participă la lecţii  având sarcina de a lucra mai 
departe şi de a prezenta activitatea lor la începutul lecţiei viitoare; 

şte timpul disponibil pentru instruire în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă, profesorii 
rezolvând nişte sarcini pe care oricum trebuie să le facă; 

ă posibilitatea de a rezolva probleme din viaţa reală şi de a analiza materiale autentice; 
ă semnificaţie pachetului de lecţii şi îl face mai stimulator; 

ă elevilor sentimentul proprietăţii (contribuţiei personale) şi al dezvoltării. 
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c) Relevanţa 
Activităţile de instruire în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă trebuie să pornească de la 

experienţe de zi-cu-zi, din viaţa concretă – aspecte care îi preocupă pe profesori şi pe elevi în calitatea lor de 
cetăţeni, cum ar fi criminalitatea, conflictele, sănătatea, mediul. 

Aceasta este importantă deoarece: 
ă fie capabile să antreneze elevii în activităţi care le permit să acţioneze/ 

să se comporte ca cetăţeni; 
ă fie active în dezvoltarea interesului personal, în înţelegerea temelor şi 

dezbaterilor de actualitate – nu pentru a putea promova propriile idei în clasă, ci pentru a angaja elevii în 
discuţii şi probleme de acest tip şi pentru a demonstra că este important ca cetăţenii să se implice. 

d) Lucrul în grup 
Instruirea trebuie să evidenţieze formele de învăţare prin colaborare – de exemplu, în perechi, în 

grupuri mici, în grupuri mai mari sau în grupuri de sprijin. Lucrul în echipă este important pentru că: 
ă productiv clasa de elevi; 
ă schimbul de experienţă şi de opinii, iar prin împărtăşirea aceloraşi probleme cresc 

şansele de a găsi soluţii pentru rezolvarea acestora. 
e) Metodele interactive 
Instruirea în domeniul educaţiei penru cetăţenie activă va pune accentul pe metodele interactive, cum 

ar fi discuţiile şi dezbaterile. 
f) Gândirea critică 
Instruirea în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă va încuraja cadrele didactice de orice 

specialitate să reflecteze asupra tematicii cetăţeniei active, mai degrabă decât să primească răspunsuri / 
soluţii “de-a gata”. Este important întrucât: 

- ajută profesorii să se perfecţioneze cum să îi sprijine pe elevi să gândească pentru ei înşişi – 
caracteristică esenţială a cetăţeniei active; 

- contribuie la crearea sentimentului proprietăţii/ contribuţiei personale şi al capacităţii/ puterii: se simt 
capabili să îşi asume responsabilităţi privind predarea educaţiei pentru cetăţenie activă şi privind dezvoltarea 
lor profesională. 

g) Participarea 
Instruirea în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă trebuie să le ofere cadrelor didactice de orice 

specialitate/elevilor oportunităţi pentru a contribui la procesul de educare implicativă în spiritul cetăţeniei 
active. Pe cât posibil, ei trebuie încurajaţi să fie activi, şi nu transmiţători pasivi ai cunoştinţelor. 

– de exemplu, prin alegerea sarcinilor de lucru, prin evaluarea propriilor puncte slabe şi a punctelor 
forte, prin stabilirea ţintelor pentru instruire. 

Participarea este importantă întrucât: 
ă profesorii să înveţe cum să stimuleze participarea elevilor în activităţile de cetăţenie activă; 
ă încredere şi le dezvoltă sentimentul contribuţiei proprii; 

ă să devină mai responsabili şi să acţioneze autonom – element important mai ales 
atunci când accesul la lecţii planificate de instruire pentru cetăţenie activă sunt limitate atât ca din punct de 
vedere al integrării în curriculum, dar şi al resurselor educaţionale. 

Formarea profesorilor în domeniul educaţiei pentru cetăţenie activă trebuie să fie: 
ă – accentuează învăţarea prin acţiune; 

ă spre sarcină – structurată în jurul unei sarcini de învăţare; 
ă – focalizată pe situaţii din viaţa reală; 

ă pe colaborare – implică lucrul în grup şi învăţarea prin cooperare; 
ă – utilizează discuţia şi dezbaterea; 

ă – încurajează profesorii să reflecteze; 
participativă – permite profesorilor/elevilor să contribuie la propriul proces de formare. 
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2.1 Recomandări în selectarea metodelor şi a mijloacelor de învăţare 
Desigur selectarea metodelor şi a mijloacelor de învăţare este influenţată, desigur de stilul 

profesorului şi de abordarea didactică pe care acesta o preferă. Însă, noua viziune asupra  abordării 
curriculare recomandă o nouă poziţionare a profesorului în raport cu clasa de elevi. Adică, la modul concret 
spus, profesorul trebuie să se detaşeze de abordarea tradiţională, în care el este cel care transmite 
informaţii, cunoştinţe elevului, iar acesta urmăreşte să reproducă cât mai exact ceea ce a învăţat. Acum, 
cadrul didactic este invitat să construiască lecţia ca o succesiune de activităţi, în urma cărora elevul să poată 
să valorifice la modul concret ceea ce a învăţat, să poată folosi practic deprinderile dobândite, să poată 
formula puncte de vedere argumentate despre situaţii recente, sau trecute, să îşi dezvolte capacitatea de a 
lucra în echipă, comunicând şi luând decizii prin asumarea unor responsabilităţi. Altfel spus, relaţia profesor 
elev trebuie să se construiască interactiv şi în această relaţie cel dintâi trebuie organizeze atât activităţi de 
transmitere-dobâdire de cunoştinţe şi deprinderi noi, cât şi activităţi de învăţare prin care elevul să poate 
ajunge la conţinuturi, individual, sau în grup şi să formuleze concluziile sale proprii. Metoda de lucru va fi 
selectată având în vedere obiectivele lecţiei, precum şi particularităţile clasei. În acest scop, profesorul are la 
dispoziţie o sumedenie de variante pentru învăţarea activă.  

Pentru crearea unor competenţe civice, unul dintre procedeele didactice cele mai utilizate este 
învăţarea prin cooperare, care constă în activităţi de învăţare în care clasa este organizată în mai multe 
grupe de patru-cinci elevi fiecare. Acest tip de învaţare formează şi consolidează, îndiferent de disciplină, 
competenţe generale, precum solidaritatea, responsabilitatea, colaborarea, întrajutorarea, comunicarea, 
deprinderi cu substrat social, care vor avea un rol determinant atunci cînd tinerii se vor integra în viaţa activă. 
Mai mult decât atât, acest tip de activitate va oferi elevilor şi alte perspective de natură civică, cum pot fi 
obişnuirea cu activităţi în care toti membrii grupului au şanse egale să îţi pună în evidenţă calităţile personale; 
totodată se dezvoltă respectul pentru diversităţile de gen, etnice etc.,  cu care elevii iau contact nemijlocit prin 
activităţile desfăşurate. Aceasta este o metodă cu valenţe democratice, care valorizează, nu individul, ci 
echipa şi relaţiile care se dezvoltă prin activităţile comune desfăşurate. 

Desigur, acest tip de activitate solicită profesorului o mai mare preocupare în ceea ce priveşte 
proiectarea secvenţelor didactice care vor fi derulate. Impune profesorului să ia o serie de decizii de care 
depinde covârşitor atingerea obiectivelor: 

- să stabilească cu atenţie componenţa grupurilor de lucru; 
- să repartizeze cu pertinenţă rolul fiecărui elev în interiorul grupului; 
- să selecteze mijloacele didactice astfel încât acestea să faciliteze învăţarea; 
- să utilizeze acele metode prin care elevii depun un efort minim şi obţin o satisfacţie maximă; 
- să coordoneze activităţile în aşa fel încât fiecare elev să fie valorificat la potenţialul său, să capete 

încredere în sine şi în colegii de echipă; 
- rezultatele învăţării să fie valorificate împreună cu elevii, pentru ca aceştia să aprecieze şi să 

respecte fiecare produsele celorlalţi; 
În cele ce urmează, va recomandăm, sintetic, câteva metode care ar putea folosite cu succes în 

integrarea în lecţii a unor elemente de diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă: 
- Ciorchinele- este o metodă care stimulează găsirea mai multor conexiuni între idei şi cei care le-

au emis; aceasta se poate folosi pentru evidenţierea cunoştinţelor pe care le au elevii, dar şi 
pentru a se remarca diversitatea de legături care se pot face între diverse conţinuturi; 

- Tabelul conceptelor- acea metodă grafică prin care se pot face comparaţii între evenimente, 
situaţii sau stări de fapt şi facilitează tragerea unor concluzii de ansamblu, urmate de momente de 
reflecţie; 

- Jurnalul cu dublă intrare- o metodă cu rol analitic, conform căreia se solicită elevilor să lectureze 
un text, să îl analizeze şi să facă anumite notări pe caiet, împărţind foaia în două rubrici; într-o 
parte elevii vor consemna câteun fragment din text, care i-a impresionat, emoţionat, contrariat, iar 
în partea a doua a foii elevii vor motiva, explica selecţia făcută; astfel de exerciţii conturează 
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competenţe care pot fi apoi dezvoltate în plan civic: luarea unor poziţii, atitudini, exprimarea unor 
puncte de vedere argumentate etc. 

- Empatia- pune elevii în situaţia de a se apropia de situaţii reale, îi capacitează să înţeleagă modul 
de gandire de simţire a semenului, faţă  de care poate să dezvolte diferite stări sau atitudini. Prin 
această metodă elevii îşi pot clarifica anumite decizii luate în situaţia simulată, faţă de care pot 
avea diferite poziţii pro sau contra; 

- Interviul- metodă care contribuie la dezvoltarea deprinderilor de comunicare, de sondare, de 
cunoaştere a opiniei celorlalţi, de a trage concluzii în baza unor diferite păreri; 

- Proiectul- metoda care se bazează pe selecţia de informaţii, prelucrarea acestora şi, în baza 
acestora, emiterea unor teorii, puncte de vedere, opinii care pot dezvolta, în funcţie de subiectul 
ales, atitudini civice; 

2.2  Recomandări referitoare la elaborarea temei integratoare  
 Propuneţi o lecţie la disciplina pe care o predaţi, în care să aveţi ca obiectiv principal dezvoltarea 
unei componente referitoare la diversitate, egalitatea de şanse sau cetăţenie activă.  

Concepeţi lecţia prin alegerea unor exerciţii şi activităţi care evidenţieze domeniul civic selectat. 
Alcătuiţi planul lecţiei de aşa manieră, încât competenţele generale şi cele specifice din programa 

şcolară să fie pliate pe obiectivul general  şi pe obiectivele specifice pe care le veţi stabili. 
În planul de lecţie includeţi următoarele secţiuni:  
1. Disciplina 
2. Clasa 
3. Subiectul 
4. Competenţele generale şi specifice 
5. Motivaţia: explicaţi de ce aţi ales subiectul respectiv pentru a ilustra domeniul civic selectat, 

care este valoarea formativă a lecţiei, cum se leagă aceasta de conţinuturile asimilate anterior, din 
perspectiva civică, precum şi cum se va reflecta această lecţie în atitudinile elevilor. 

6. Conţinuturi: faceţi un scurt rezumat al conţinuturilor lecţiei, accesibilizându-le pentru orice 
lector, indiferent de specialitatea acestuia. Explicaţi rolul acestor cunoştinţe în procesul formării 
personalităţii elevilor, din perspectiva cetăţenească-civică. 

7. Condiţii prealabile şi resurse: menţionaţi succint ce trebuie să ştie şi să poată face un elev deja 
pentru a se putea spune ca are o atitudine civică. Precizaţi care sunt resursele materiale de care e 
nevoie pentru  desfăşurarea eficientă a lecţiei. 

8. Parcursul didactic: prezentaţi parcursul didactic, etapele lecţiei, activităţile elevilor şi ale 
profesorului, descrieţi metodele utilizate. 

9. Evaluarea: precizaţi care sunt dovezile că lecţia şi-a atins obiectivele. 
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. 
 

 
 
 
 
 

 
4 Invatamant Primar 
4.1 Educaţie pentru societate 

Lecţia Diferiţi, dar totuşi la fel 
Autor Ladariu Ana Gabriela  
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu ” Dej, jud. Cluj 

Disciplina predată Educaţie pentru societate 
Clasa la care se aplică 
lecţia Clasa pregătitoare   
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A. Introducere    
  
Lumea care ne înconjoară ne face ceea ce suntem, mai mult sau mai puţin. Ca fiinţe umane, 

fiecare dintre noi are drepturi şi privilegii oferite de viaţă. Desigur, aceste elemente sunt adeseori 
separate de "porţi" şi mentalităţi diferite, aici intervine caracterul uman, deşi toţi formăm o unitate în care 
străbatem acelaşi "drum", destinul ne oferă căi diferite. Caractere diferite, vieţi diferite, păreri, idei diferite 
şi tot ce ne permite să "atingem" viaţa şi să o modelăm formează caracterul  
 
B. Conţinutul educaţional  
 
          La  lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev,  
iar în viaţa de zi cu zi  pentru a avea succes  elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, 
trebuie să ofere pentru a li se oferi. 
De aceea, considerăm că este absolut necesar  ca ei să îşi însuşeasca, să cunoască principiile morale şi 
creştine în ceea ce priveşte combaterea actului violent şi atitudinea faţă de cei aflaţi în dificultăţi. 
Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor:din multitudinea de modele, din aceasta 
lume haotică, să ştie:ce/care/cât li se potriveşte şi din tot ceea ce li se potriveşte să aleagă, însă cheia 
fiecarei reuşite dintre noi elevi/tineri depinde de modul nostru de a vedea/percepe lucrurile si de a identifica 
modelele morale de urmat în viaţă precum şi cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice 
pentru dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale. 
 
D. Lista activităţilor elevilor : 
 
Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: 
 „Cine-l recunoaste, castiga!” 
Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
Să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale 
 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 
 O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
 O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
 O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
 
F. Activităţile elevilor  
 
             Studiul unor texte care se va face în prima parte a orei; textele  vor  fi împărţite pe grupe astfel 
încât  să fie parcurse în întregime şi să fie cunoscute de toţi elevii care participă la oră.  
              Aceste activităţi se desfăşoară în orele de Educaţie pentru societate; elevii sunt împărţiţi pe 
grupe şi se lucrează pe domenii de competenţă specifice  disciplinei. 
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G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
  
- Chestionare; 
- Desene; 
- Planşe; 
- Portofolii; 
- Analiza activităţilor independente; 
- Analiza activităţii pe grupe; 
- Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate; 
 

 
În clasa noastră sunt copii 
Mai liniştiţi şi mai zglobii 

Cu ochi căprui, cu ochelari, 
Sportivi şi pictori, meşteri mari, 

Sunt fete cu codiţe-n vânt, 
Băieţi cu fotbalul în gând, 

Matematicieni vestiţi 
Şi pictori nemaipomeniţi, 
Suntem înalţi sau potriviţi 

Şi împreună învăţăm. 
Suntem atât de diferiţi… 

Şi totuşi cum ne acceptăm? 
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Educaţie pentru societate 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare , explorare ,explicare, elaborare si  evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1:Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
O2:Să găsească într-un desen/text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă,descoperire dirijată,investigaţie/cercetare dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Conversaţia , observaţia, exerciţiul, activitatea independentă, jocul didactic 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 Chestionare; 
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 Desene; 
 Planse; 
 Portofolii 
 Coli A4  
 Texte  cu poezia ,, Deşi suntem diferiţi “  
Metodologia 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “. Îi rog pe copii să ia o 
coală albă pe care să o indoaie fără să le specific cum iar apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri 
din diferite părţi ale colii iar la final le cer să o desfacă să vedem rezultatul . Cu toţii sunt miraţi de 
rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite.Le spun  
elevilor că pe drumul spre scoală m-am intalnit cu cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani” şi 
acesta mi-a dat o punguţă cu ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. Ascultă 
poezia citită. Stabilesc cu elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei noastre. 

 Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
 Dar cel mai zglobiu? 
 Cine are ochii căprui? 
 Care este cel mai bun fotbalist? 
 Dar matematician? 
 Dar pictor? 

Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar 
am învăţat învăţat să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne 
iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după 
înfăţişare, gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, 
ocupaţie şi obiceiuri. 
Cronologie sugerată 
Anuntarea  lecţiei : DIFERIŢI DAR TOTUŞI LA FEL 

–Vom învăţa că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi oameni aşa cum este, cu personalitatea 
lui, cu nevoile lui, pentru că vom afla din lecţiile care urmează că sunt persoane care au nevoi 
speciale, deoarece nu văd, nu aud sau nu pot vorbi. 

Discut cu elevii, pe baza a trei poze cu persoane din rase diferite, despre diferenţele legate de 
culoarea pielii, forma ochilor şi înălţime. 

– Copii, vă rog să observaţi aceste poze şi să-mi spuneţi ce culoare are pielea acestor oameni 
şi dacă diferă forma ochilor. 
Copiii observă şi răspund: 
– Persoana de pe prima  poza are pielea albă, cea de pe a doua poza  are pielea neagră, iar cea 
de pe ultima are pielea galbenă şi ochii alungiţi. 
Acum vă rog să precizaţi pe ce continent locuiesc aceşti oameni. 
Elevii numesc continentele şi rasa: 

– În Europa, America de Sud şi de Nord şi în Australia trăiesc oameni albi. 
– În Africa trăiesc negrii. 
– Pe continentul Asia trăiesc oamenii de rasă galbenă şi statură mai mică. 

Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, câstigă!” 
Le explic regulile jocului:,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar 
ceilalţi notează dacă ştiu cine este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi 
este aplaudat.” 
Fac aprecieri şi notez elevii activi. 
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Evaluare 
- Desene; planse;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe grupe. 

  
 

FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
-Care este primul act de identitate al unei persoane? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
-Cine sunt persoane?De ce? 
Materiale (dacă există)  
Coli A4, fişe 
Activitatea propriu-zisă 
      Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “.Îi rog pe copii să ia 
o coală albă pe care să o indoaie fără să le specific cum , apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri 
din diferite părţi ale colii după ce au  indoit-o iarăşi iar la final le cer să o desfacă să vedem 
rezultatul . Cu toţii sunt miraţi de rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar 
rezultatele au fost diferite.Urmează discuţii aprinse între elevi în legătură cu rezultatele jocului iar la 
final ajung la concluzia că toti gândesc diferit  şi percep diferit indicaţiile primite. 
        Le spun  elevilor că pe drumul spre scoala m-am intalnit cu cocosul din povestea ,,Punguta cu 
doi bani” şi acesta mi-a dat o punguţă cu ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. 
Ascultă poezia citită. Stabilesc cu elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei 
noastre. 
--Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
--Dar cel mai zglobiu? 
--Cine are ochii căprui? 
--Care este cel mai bun fotbalist? 
--Dar matematician? 
--Dar pictor? 
   Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar am 
învăţat să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după 
înfăţişare, gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, 
ocupaţie şi obiceiuri. 
Sugestii 
Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, câstigă!” 
Le explic regulile jocului: 
,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar ceilalţi notează dacă ştiu 
cine este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este aplaudat.” 
Evaluare  
Desene; planşe;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe grupe. 

 
 
 
4.2 Limba şi literatura română 
Lecţia Povestea puişorului moţat 
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Autor Horoba    Luminiţa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică lecţia a II-a C 
 
A. Introducere 
 
Diversitatea înseamnă să acceptăm faptul că oamenii sunt diferiţi în privinţa aspectului exterior şi al 
personalităţii. Modul în care fiecare dintre noi înţelege şi respectă aceste lucruri contribuie la dezvoltarea 
şi consolidarea societăţii civile. Şansele egale reprezintă tratarea oamenilor în mod egal, corect, prin 
înlăturarea barierelor. Nu avem o opţiune sau puterea de decizie în a fi sau a nu fi diferiţi. Acolo unde 
avem două sau mai multe persoane, avem diversitate. 
 
B. Conţinutul educaţional  
 
   La  lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev, iar în viaţa de 
zi cu zi  pentru a avea succes  elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, trebuie să ofere 
pentru a li se oferi. 
De aceea, considerăm că este absolut necesar  ca ei să îşi însuşească şi să cunoască principiile morale şi 
creştine. Acest proiect propune să ofere elevilor posibilitatea de a înţelege şi de a accepta diversitatea 
dintre ei, de a se accepta aşa cum sunt. 
 
C. Lista activităţilor elevilor  
 
Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare; 
Să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale. 
 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 
 O1  – Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 O2 – Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 O3 – Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
 O4 – Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 O5 – Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
  
E. Activităţile elevilor  
 
Elevii citesc textul “Povestea puişorului motat”. Se discută despre diferenţele dintre puii de găină. O 
echipă caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
            Elevii răspund la întrebări puse de dascăl. 
- De ce nu a fost acceptat puiul de găină moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului moţat? 
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- Când a fost acceptat puiul de fraţii lui? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui. Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
  
- Chestionare; 
- Desene; 
- Planşe; 
- Portofolii; 
- Analiza activităţilor independente; 
- Analiza activităţii pe grupe; 
- Acordarea unor diplome 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC 
Disciplina 
Limba şi literatura română 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata 
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Antrenare, explorare, explicare, elaborare şi evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
O3: Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
O4: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
O5: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
Tipul de activitate 
Demonstratie interactivă, descoperire dirijată, investigaţie/cercetare dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Conversaţia, observaţia, exerciţiul, activitatea independentă, jocul didactic. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Computerul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Chestionare, 
Desene, 
Planşe, 
Portofolii, 
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Coli A4, 
Textul  “Povestea puişorului moţat”. 
Metodologia 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “Şi mie “. Îi rog pe copii să spună lucruri care le 
plac. Ceilalţi cărora le place acel lucru se aşează în braţele copilului spunând că şi lui îi place acel lucru. 
Apoi elevii sunt împărţiţi pe sarcini şi grupe. 
Cronologie sugerată 
Elevii citesc textul “Povestea puişorului moţat”. Se discută despre diferenţele dintre puişori. O echipă 
caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
Elevii răspund la întrebări puse de dascăl: 
- De ce nu a fost acceptat puişorul moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului? 
- Când a fost acceptat puişorul de fraţii săi? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui.Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
–Fac aprecieri şi notez elevii activi. 
Evaluare 
- Chestionare, desene, planşe, portofolii, analiza activităţilor independente, analiza activităţii pe grupe. 
- Acordarea unor diplome . 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
-Ce ar fi dacă pe lume ar exista un singur fel de mâncare? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
-De ce este nevoie de diversitate? 
Materiale (dacă există)  
Coli A4, fişe, culegere de texte literare, calculator, atlase. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se acordă atenţie mânuirii ochelarilor. 
Activitatea propriu-zisă 
  Elevii citesc textul “Povestea puişorului moţat”. Se discută despre diferenţele dintre puişori. O echipă 
caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
 Elevii răspund la întrebări puse de dascăl: 
- De ce nu a fost acceptat puişorul moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului? 
- Când a fost acceptat puişorul de fraţii săi? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
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Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui. Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
Sugestii 
Se explică regulile jocului. 
Analiza 
Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate. 
Investigaţii suplimentare 
Pentru ora următoare imaginaţi-vă că sunteţi un elev- câine într-o clasă de elevi- lupi. Care credeţi că va 
fi reacţia voastră ? Dar a colegilor voştri ? 
Evaluare  
 Chestionare, desene, planşe, portofolii, analiza activităţilor independente, analiza activităţii pe grupe. 
Acordarea unor diplome . 

 
 
4.3 Educaţie pentru societate 

Lecţia Diferiţi, dar totuşi la fel 
Autor Ladariu Ana Gabriela  
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu ” Dej, jud. Cluj 

Disciplina predată Educaţie pentru societate 
Clasa la care se aplică 
lecţia Clasa pregătitoare   

 
A. Introducere    

  
Lumea care ne înconjoară ne face ceea ce suntem, mai mult sau mai puţin. Ca fiinţe umane, 

fiecare dintre noi are drepturi şi privilegii oferite de viaţă. Desigur, aceste elemente sunt adeseori 
separate de "porţi" şi mentalităţi diferite, aici intervine caracterul uman, deşi toţi formăm o unitate în care 
străbatem acelaşi "drum", destinul ne oferă căi diferite. Caractere diferite, vieţi diferite, păreri, idei diferite 
şi tot ce ne permite să "atingem" viaţa şi să o modelăm formează caracterul . 

 
B. Conţinutul educaţional  
 
          La  lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev,  
iar în viaţa de zi cu zi  pentru a avea succes  elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, 
trebuie să ofere pentru a li se oferi. 
De aceea, considerăm că este absolut necesar  ca ei să îşi însuşeasca, să cunoască principiile morale şi 
creştine în ceea ce priveşte combaterea actului violent şi atitudinea faţă de cei aflaţi în dificultăţi. 
Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor:din multitudinea de modele, din aceasta 
lume haotică, să ştie:ce/care/cât li se potriveşte şi din tot ceea ce li se potriveşte să aleagă, însă cheia 
fiecarei reuşite dintre noi elevi/tineri depinde de modul nostru de a vedea/percepe lucrurile si de a identifica 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

33/180 

 

modelele morale de urmat în viaţă precum şi cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice 
pentru dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale. 
 
D. Lista activităţilor elevilor : 
 
Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: 
 „Cine-l recunoaste, castiga!” 
Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
Să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale 
 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 
 O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
 O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
 O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
 
F. Activităţile elevilor  
 
             Studiul unor texte care se va face în prima parte a orei; textele  vor  fi împărţite pe grupe astfel 
încât  să fie parcurse în întregime şi să fie cunoscute de toţi elevii care participă la oră.  
              Aceste activităţi se desfăşoară în orele de Educaţie pentru societate; elevii sunt împărţiţi pe 
grupe şi se lucrează pe domenii de competenţă specifice  disciplinei. 
 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 
- Chestionare; 
- Desene; 
- Planşe; 
- Portofolii; 
- Analiza activităţilor independente; 
- Analiza activităţii pe grupe; 
- Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate; 
 

În clasa noastră sunt copii 
Mai liniştiţi şi mai zglobii 
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Cu ochi căprui, cu ochelari, 
Sportivi şi pictori, meşteri mari, 

Sunt fete cu codiţe-n vânt, 
Băieţi cu fotbalul în gând, 

Matematicieni vestiţi 
Şi pictori nemaipomeniţi, 
Suntem înalţi sau potriviţi 

Şi împreună învăţăm. 
Suntem atât de diferiţi… 

Şi totuşi cum ne acceptăm? 
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Educaţie pentru societate 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare , explorare ,explicare, elaborare si  evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1:Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
O2:Să găsească într-un desen/text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă,descoperire dirijată,investigaţie/cercetare dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Conversaţia , observaţia, exerciţiul, activitatea independentă, jocul didactic 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 Chestionare; 
 Desene; 
 Planse; 
 Portofolii 
 Coli A4  
 Texte  cu poezia ,, Deşi suntem diferiţi “  
Metodologia 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “. Îi rog pe copii să ia o 
coală albă pe care să o indoaie fără să le specific cum iar apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri 
din diferite părţi ale colii iar la final le cer să o desfacă să vedem rezultatul . Cu toţii sunt miraţi de 
rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite.Le spun  
elevilor că pe drumul spre scoală m-am intalnit cu cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani” şi 
acesta mi-a dat o punguţă cu ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. Ascultă 
poezia citită. Stabilesc cu elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei noastre. 
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 Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
 Dar cel mai zglobiu? 
 Cine are ochii căprui? 
 Care este cel mai bun fotbalist? 
 Dar matematician? 
 Dar pictor? 

Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar 
am învăţat învăţat să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne 
iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după 
înfăţişare, gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, 
ocupaţie şi obiceiuri. 
Cronologie sugerată 
Anuntarea  lecţiei : DIFERIŢI DAR TOTUŞI LA FEL 

–Vom învăţa că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi oameni aşa cum este, cu personalitatea 
lui, cu nevoile lui, pentru că vom afla din lecţiile care urmează că sunt persoane care au nevoi 
speciale, deoarece nu văd, nu aud sau nu pot vorbi. 

Discut cu elevii, pe baza a trei poze cu persoane din rase diferite, despre diferenţele legate de 
culoarea pielii, forma ochilor şi înălţime. 

– Copii, vă rog să observaţi aceste poze şi să-mi spuneţi ce culoare are pielea acestor oameni 
şi dacă diferă forma ochilor. 
Copiii observă şi răspund: 
– Persoana de pe prima  poza are pielea albă, cea de pe a doua poza  are pielea neagră, iar cea 
de pe ultima are pielea galbenă şi ochii alungiţi. 
Acum vă rog să precizaţi pe ce continent locuiesc aceşti oameni. 
Elevii numesc continentele şi rasa: 

– În Europa, America de Sud şi de Nord şi în Australia trăiesc oameni albi. 
– În Africa trăiesc negrii. 
– Pe continentul Asia trăiesc oamenii de rasă galbenă şi statură mai mică. 

Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, câstigă!” 
Le explic regulile jocului:,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar 
ceilalţi notează dacă ştiu cine este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi 
este aplaudat.” 
Fac aprecieri şi notez elevii activi. 
Evaluare 
- Desene; planse;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe grupe. 

  
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
-Care este primul act de identitate al unei persoane? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
-Cine sunt persoane?De ce? 
Materiale (dacă există)  
Coli A4, fişe 
Activitatea propriu-zisă 
      Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “.Îi rog pe copii să ia 
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o coală albă pe care să o indoaie fără să le specific cum , apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri 
din diferite părţi ale colii după ce au  indoit-o iarăşi iar la final le cer să o desfacă să vedem 
rezultatul . Cu toţii sunt miraţi de rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar 
rezultatele au fost diferite.Urmează discuţii aprinse între elevi în legătură cu rezultatele jocului iar la 
final ajung la concluzia că toti gândesc diferit  şi percep diferit indicaţiile primite. 
        Le spun  elevilor că pe drumul spre scoala m-am intalnit cu cocosul din povestea ,,Punguta cu 
doi bani” şi acesta mi-a dat o punguţă cu ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. 
Ascultă poezia citită. Stabilesc cu elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei 
noastre. 
--Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
--Dar cel mai zglobiu? 
--Cine are ochii căprui? 
--Care este cel mai bun fotbalist? 
--Dar matematician? 
--Dar pictor? 
   Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar am 
învăţat să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după 
înfăţişare, gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, 
ocupaţie şi obiceiuri. 
Sugestii 
Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, câstigă!” 
Le explic regulile jocului: 
,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar ceilalţi notează dacă ştiu 
cine este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este aplaudat.” 
Evaluare  
Desene; planşe;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe grupe. 

 
4.4 Limba şi literatura română 
 

Lecţia Povestea puişorului moţat 
Autor Horoba    Luminiţa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică 
lecţia a II-a C 

 
A. Introducere 

Diversitatea înseamnă să acceptăm faptul că oamenii sunt diferiţi în privinţa aspectului exterior şi 
al personalităţii. Modul în care fiecare dintre noi înţelege şi respectă aceste lucruri contribuie la 
dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile. Şansele egale reprezintă tratarea oamenilor în mod egal, 
corect, prin înlăturarea barierelor. Nu avem o opţiune sau puterea de decizie în a fi sau a nu fi diferiţi. 
Acolo unde avem două sau mai multe persoane, avem diversitate. 
 
B. Conţinutul educaţional  
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 La  lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev, iar în 
viaţa de zi cu zi  pentru a avea succes  elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, trebuie să 
ofere pentru a li se oferi. 
De aceea, considerăm că este absolut necesar  ca ei să îşi însuşească şi să cunoască principiile morale şi 
creştine. Acest proiect propune să ofere elevilor posibilitatea de a înţelege şi de a accepta diversitatea 
dintre ei, de a se accepta aşa cum sunt. 
C. Lista activităţilor elevilor  
Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare; 
Să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 O1  – Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 O2 – Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 O3 – Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
 O4 – Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 O5 – Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
  
E. Activităţile elevilor 
            Elevii citesc textul “Povestea puişorului motat”. Se discută despre diferenţele dintre puii de găină. 
O echipă caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
            Elevii răspund la întrebări puse de dascăl. 
- De ce nu a fost acceptat puiul de găină moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului moţat? 
- Când a fost acceptat puiul de fraţii lui? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui. Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 - Chestionare; 
- Desene; 
- Planşe; 
- Portofolii; 
- Analiza activităţilor independente; 
- Analiza activităţii pe grupe; 
- Acordarea unor diplome. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
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Limba şi literatura română 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare, explorare, explicare, elaborare şi evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 O3: Să concluzioneze diferenţele dintre diverse personaje literare; 
 O4: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 O5: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
Tipul de activitate  
Demonstratie interactivă, descoperire dirijată, investigaţie/cercetare dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Conversaţia, observaţia, exerciţiul, activitatea independentă, jocul didactic. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Computerul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 Chestionare, 
 Desene, 
 Planşe, 
 Portofolii, 
 Coli A4,  
 Textul  “Povestea puişorului moţat”. 
Metodologia 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “Şi mie “. Îi rog pe copii să spună lucruri care le 
plac. Ceilalţi cărora le place acel lucru se aşează în braţele copilului spunând că şi lui îi place acel lucru. 
Apoi elevii sunt împărţiţi pe sarcini şi grupe. 
Cronologie sugerată 
Elevii citesc textul “Povestea puişorului moţat”. Se discută despre diferenţele dintre puişori. O echipă 
caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
  Elevii răspund la întrebări puse de dascăl: 
- De ce nu a fost acceptat puişorul moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului? 
- Când a fost acceptat puişorul de fraţii săi? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui.Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
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–Fac aprecieri şi notez elevii activi. 
Evaluare 
- Chestionare, desene, planşe, portofolii, analiza activităţilor independente, analiza activităţii pe grupe. 
- Acordarea unor diplome . 
 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
-Ce ar fi dacă pe lume ar exista un singur fel de mâncare? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
-De ce este nevoie de diversitate? 
Materiale (dacă există)  
Coli A4, fişe, culegere de texte literare, calculator, atlase. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se acordă atenţie mânuirii ochelarilor. 
Activitatea propriu-zisă 
  Elevii citesc textul “Povestea puişorului moţat”. Se discută despre diferenţele dintre puişori. O echipă 
caută informaţii despre aceste animale pe internet, alta în atlasele din clasă. 
 Elevii răspund la întrebări puse de dascăl: 
- De ce nu a fost acceptat puişorul moţat? 
- Cum se comportau ceilalţi cu el? 
- Care a fost reacţia puişorului? 
- Când a fost acceptat puişorul de fraţii săi? 
- Ce învăţătură desprindem din lecţie? 
- Amitiţi-vă de situaţii când aţi fost respinşi şi cum v-aţi simţit. 
Elevii povestesc situaţii în care au fost respinşi. 
Se joacă diverse jocuri pentru a înţelege diversitatea şi dreptul la egalitate. 
Jocul “Schimbă pantofii”-elevii îşi schimbă pantofii între ei. 
Jocul “Ochelarii”- elevii cu ochelari dau ochelarii să-i poarte celor fără. 
Se trag concluzii despre felul în care s-au simţit, despre diferenţe  şi acceptare. 
Lecţia se încheie cu metoda ciorchinelui. Elevii completează cu personaje literare care deşi erau diferite 
erau acceptate şi iubite : Bestia, Shrek, Răţuşca cea urâtă, .... 
Sugestii 
Se explică regulile jocului. 
Analiza 
Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate. 
Investigaţii suplimentare 
Pentru ora următoare imaginaţi-vă că sunteţi un elev- câine într-o clasă de elevi- lupi. Care credeţi că va 
fi reacţia voastră ? Dar a colegilor voştri ? 
Evaluare  
 Chestionare, desene, planşe, portofolii, analiza activităţilor independente, analiza activităţii pe grupe. 
Acordarea unor diplome . 

 
4.5 Limba Engleza 
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Lecţia ‘Meet my Europe’ 
Autor Prof. Luminita Vasile 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Transylvania College, The Cambridge International School in Cluj 

Disciplina predată Limba engleza 
Clasa la care se aplică lecţia a IV-a 
 
A. Introducere 
Tema 6 se poate aplica cu usurinta la majoritatea materiilor din curriculum-ul clasei aIV-a. Eu am aplicat-
o la un grup de ore(o unitate) de limba engleză deoarece , nu doar ca le ofera elevilor informatii utile in 
ceea ce priveste spatiul cultural britanic (competenta curpinsa in curriculum-ul materiei limba engleza) 
dar ii si aduce in contact cu diversitatea culturala a tarilor din Europa. Elevii din clasa a IV-a  sunt la nivel 
pre-intermediar L1 (program de predare intensiva a limbii engleze). Lecţia bazată pe tema 
interdisciplianră a avut ca obiectiv nu numai dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză, 
dar şi reînprospătarea cunoştiintelor despre Uniunea Europeană, despre culturile din UE, astfel 
promovând idea de multiculturalitate, acceptarea altora şi evident reducerea sentimentelor de rasism şi 
de xenofobie.  
B. Conţinutul educaţional  
În planificarea acestei lecţii am avut în vedere folosirea mai multor metode de predare, dar metoda 
predominană a fost jocul didactic, jocul de rol, miming, folosirea TIC cat si abordarea cross-curriculara. 
Astăzi se încetăţăneşte tot mai mult convingerea că o situaţie de joc se poate converti într-o situaţie de 
învăţare; că elevii pot să fie foarte bine plasaţi într-o situaţie ludică cu caracter de instruire. (Cerghit 
2006) 
 
D. Lista activităţilor elevilor 
 
-brainstorming despre UE: elevii sunt întrebaţi ce ştiu despre Uniunea Europeană, care sunt statele 
membre, ce înseamnă pt. ei să facă parte din această comunitate 
-5 minute quizz de cultură generală: elevii sunt împărţiţi în două echipe, fiecare echipă pregăteşte un set 
de 5 întrebări şi variante de răspunsuri pentru cealaltă echipă 
-explicarea regululilor jocului ’A trip around Europe’’: se joacă în echipe de 4-5 elevi, fiecare elev 
primeşte un set de întrebări şi răspunsuri, zaruri şi pioni, după ce aruncă cu zarul fac numărul de mişcări 
permise pe tabla de joc şi răspund la întrebarea aflată la numărul respectiv 
-împărţirea elevilor în grupe 
-desfăşurarea jocului 
-rezolvarea puzzelului cu harta Europei 
 
E. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 
Această lecţie şi tema integratoare poate fi folosită la mai multe discipline: franceza (sau orice limba 
straina, prin folosirea personalitatilor, marci celebre de masini, de exemplu, echipe de fotbal din tara 
corespunzatoare), educatie civica, muzica etc. Tema este foarte ofertanta, aşa că se poate adapta în 
aşa fel încât să poate fi integrată la aproape orice disciplină. Tematica este una foarte atractivă, de 
actualitate (toti ar trebui sa stie care sunt oportunitatile de invatare sau munca in tarile UE) şi poate fi 
motivantă pentru un număr mare de elevi. Manualele folosite pentru predare limbii engleza au mai multe 
unităţi de învăţare unde se potriveşte această temă (sports, leisure time activities, my town, inventions, 
culture clip etc. ). 
 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

41/180 

 

F. Activităţile elevilor  
 
-brainstorming despre UE 
-5 minute quizz de cultură generală 
-explicarea regululilor jocului 
 -împărţirea elevilor în grupe 
-desfăşurarea jocului 
-rezolvarea puzzelului cu harta Europei 

 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
-joc de rol 
-fise de lucru 
-scheme completate 
-notite 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Limba engleza 
Nivelul clasei 
pre-intermediate 
Durata  
50’ 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
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Antrenare, explorare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
-deducerea noilor cuvinte expresii din context si folosirea lor corespunzatoare-folosirea TIC in cercetare, 
elaborarea si prezentarea raspunsurilor 
-imbunatatirea abilitatilor de receptare/ producere de mesaj cat si a celor de cooperare 
-Înţelegerea unor instrucţiuni verbale 
-exprimarea unei opinii / punct de vedere pe un subiect familiar 
-oferirea unor informaţii despre sine, despre activităţi şi evenimente 
-inţelegerea unor informaţii din tabele, scheme, diagrame etc. 
-oferirea şi solicitarea unor informaţii în scris despre activităţi, persoane,evenimente, experienţe 
Tipul de activitate  
-descoperirea dirijata 
-investigatia/descoperirea dirijata 
-demonstraţie interactivă 
Abilităţile exersate de elevi 
-dezvoltarea abiltăţii de comunicare in limba engleza 
-dezvoltarea abilităţilor sociale (spirit de echipă, abilităţi organizatorice) 
-dezvoltarea abilităţilor practice 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
-Smartboard 
-Internet 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
-fise de lucru 
-tabla de joc, pioni, zaruri 
-crosswords 
Metodologia 
Metode folosite: metoda Brainstormingului, metoda jocului didactic, metoda descoperirii dirijate 
Paşi care vor dirija activitatea elevilor: -brainstorming despre UE, 5 minute quizz de cultură generală, 
explicarea regululilor jocului, împărţirea elevilor în grupe, desfăşurarea jocului, rezolvarea puzzelului cu 
harta Europei 
Întrebarea care va dirija activitatea elevilor este: Ce ştim despre Uniunea Europeană? 
Cronologie sugerată 
-reactulaizarea cunostintelor despre UE 
-brainstorming despre UE (5min) 
-5 minute quizz de cultură generală (5min) 
-explicarea regululilor jocului (3min) 
 -împărţirea elevilor în grupe (2min) 
-desfăşurarea jocului (25min) 
-rezolvarea puzzelului cu harta Europei (10min) 
Sugestii şi sfaturi  
-si elevii timizi sunt incurajati sa participe, fiind prevazute sarcini diferentiate 
-cei cu abilitati artistice sunt chemati in fata clasei pentru a exemplifica atitudini, sentimente, manifestari 
caracteristice comuncarii formale si informale 
Evaluare 
-se evalueaza abilitatile comunicationale ale elevilor 
-cunostintele legate de stil de viata sanatos 
-nivelul de ’proficiency’ e.g. folosirea ’idioms’, expresiii legate de calatorii, mijloace de transport, obiective 
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turistice, limba, nationalitati etc 
-abilitatile de exprimare orala, TPR, in scris 
-abilitatile de cercetare si sistematizare a informatiilor 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Intrebarea directoare:  Ce ştim despre Uniunea Europeană şi statele Uniunii? 
Obiective:  
-dezvoltarea cunoştinţelor despre Uniunea Europeană şi statele membre din Uniune 
-conştientizarea diversiunii şi a valorulor multiculturale din UE 
-reducerea rasismului şi a xenofobiei în rândul elevilor 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Activitatile propuse sunt planificate in asa fel incat sa ajute elevii sa constientizeze faptul ca este foarte 
important sa inteleaga ca traiesc intr-o Europa fara frontiere si sa stie ce au de facut pentru a se adapta 
mai usor la cerintele convietuirii civilizate, sa aleaga ceva ce li se potriveste mai bine si ce corespunde 
situatiei/cadrului in care se afla. 
Materiale (dacă există)  
-Internet 
-fise de lucru 
-harti 
-tabla e joc 
Măsuri de securitate a activităţii 
-atentie la folosirea aparaturii TIC 
Activitatea propriu-zisă 
-elevii sunt împărţiţi în echipe de 4-5  
-fiecare echipă primeşte regulile jocului, tabla de joc, pionii, zaruri şi fişa cu întrebările 
-elevilor li se explică regulile jocului 
-elevii se joacă (în acest timp profesorul face monitorizarea activităţii) 
-role-play, mime  
-peer assessment 
Sugestii 
  -împărţirea elevilor trebuie să se facă în aşa fel încât să se constituie echipe mixte 
-toti elevii trebuie sa fie solicitati sa raspunda provocarilor in conformitate cu nivelul lor de performanta, 
abilitati, deprinderi 
Investigaţii suplimentare 
-multe subiecte/ teme de studiu/probleme de gramatica se pot aborda in acelasi fel si anume cu ajutorul 
jocului, video clipurilor, muzicii, media, in predarea limbii engleze 
Evaluare  
-se evalueaza abilitatile comunicationale ale elevilor 
-cunostintele legate de UE si propria tara 
-nivelul de ’proficiency’ e.g. folosirea ’idioms’, expresiii legate de UE, tari, nationalitati etc 
-abilitatile de exprimare orala, TPR, in scris 
-abilitatile de cercetare si sistematizare a informatiilor 

 
5 Invatamantul Gimnazial 
5.1 Matematică 
Autor Sopterean Izabela 
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Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Generală cu clasele I-VIII, BEICA DE JOS, jud. Mures 

Disciplina predată Matematica 
Clasa la care se aplică lecţia a V-a 
A. Introducere 
Tema integratoare T6. Diversitate, egalitate de sanse, cetatenie activă a fost aplicată la Disciplina 
Matematică,  la o clasă de nivel mediu cu scopul  de a-i face pe elevi să fie mai atraşi şi mai implicaţi în 
lecţie. Lecţia stimulează participarea tuturor elevilor la activitate, stimulează cooperarea în echipă, 
ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt. 
B. Continutul educational 
Lecţia îţi propune recapitularea capitolului Operaţii cu numere naturale (Adunarea, Scăderea, Înmultirea, 
Împărtirea, Ridicarea la putere).Prin acestă lecţie elevii vor recapitula cunoştintele dobândite la acest 
capitol. Lecţia cuprinde două secţiuni: Jocul „FLOAREA NUMERELOR NATURALE”(activitate pe grupe) 
şi Rezolvarea unui rebus(activitate individuală). 
,,FLOAREA  NUMERELOR NATURALE” 
Descrirea jocului: Pe un carton se desenează tulpina unei flori cu 2 frunze.În mijlocul florii este scris:,,  
Numere naturale “ . 
Elevii sunt împărţiţi în cinci echipe eterogene de cate 5 elevi.  Căpitanul fiecărei echipe extrage un bilet, 
care conţine diverse noţiuni legate de numere naturale. Fiecare echipă va primi un nume în funcţie de 
operaţia pe care o va descrie şi va completa câte o petală a florii. 
C. Lista activitătilor elevilor  
Prezint jocul didactic intitulat ,,Floarea numerelor naturale”,  pe care îl voi aplica pentru a recapitula tot 
ce s-a  învăţat în cadrul capitolului “Operatii cu numere naturale” . 
Căpitanul fiecărei echipe extrage un bilet, pe care sunt diverse noţiuni legate de numere naturale, după 
care merge la echipa lui şi rezolvă sarcinile de pe bilet. 
Dau scurte indicaţii fiecărei echipe, care solicită ajutor. 
Dirijez jocul şi buna desfăşurare a orei. 
După 10 minute ,căpitanul primei echipe care a terminat sarcinile de lucru, merge şi lipeşte petala pe 
floare. Restul elevilor verifică exactitatea datelor. Dacă apar greşeli, se corectează. Demersul se 
continuă până sunt lipite toate  petalele  florii. 
Notează pe caiete exerciţiile de la fiecare echipă. 
Rezolvarea unui rebus. 
D. Directiii de actiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Lecţia devolta creativitatea elevilor, acestia fiind pusi sa aplice teoria învăţată Prin această lecţie 
interactivă elevii vor fi puşi să relaţioneze cu colegii din grupa lor(fiecare elev din grupă va avea o 
sarcină bine stabilită de catre capitanul echipei). 
E.Activităţile elevilor  
ADUNAREA 
1. De ce ordin este această operaţie ? 
2. Cum se numesc numerele care participă la adunare ? 
3. Cum se numeşte rezultatul adunării ? 
4. Proprietăţile adunării 1. 
2. 
3. 
5. Într-un exerciţiu, în care sunt mai multe operaţii, când se efectuează adunarea ? 
6. Calculaţi:       

=+ 231275  
=+ 587129  
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=+ 58473  
=++ 215738710975  

SCĂDEREA 
1. De ce ordin este această operaţie ? 
2. Cum se numesc numerele care participă la scădere ? 
3. Cum se numeşte rezultatul scăderii ? 
4. Într-un exerciţiu, în care sunt mai multe operaţii, când se efectuează scaderea ? 
5. Calculaţi:        

=− 2244  
=−1633758  

=−18245  
=−− 2561965474  

ÎNMULŢIREA 
1. De ce ordin este această operaţie ? 
2. Cum se numesc numerele care participă la înmulţire ? 
3. Cum se numeşte rezultatul înmuţirii ? 
4. Proprietăţile înmulţirii 1. 
5. Într-un exerciţiu, în care sunt mai multe operaţii, când se efectuează înmulţirea ? 
6. Calculaţi:      

 258 · 3 = 
12628  · 100 = 
123  · 13 = 
2485  · 24 = 

ÎMPĂRŢIREA 
1. De ce ordin este această operaţie ? 
2. Cum se numesc numerele care participă la împărţire ? 
3. Cum se numeşte rezultatul împărţirii ? 
4. Enunţaţi teorema împărţirii cu rest. 
5. Într-un exerciţiu, în care sunt mai multe operaţii, când se efectuează împărţirea ? 
6. Calculaţi:        

12 : 2 = 
157: 4 = 
847 : 6 = 
4755 : 9 = 

RIDICAREA LA PUTERE 
1. De ce ordin este această operaţie? 
2. Cum se numesc numerele care participă la ridicarea la putere? 
3. Cum se obţine pătratul perfect? 
4. Cum se obţine un cub perfect? 
5. Reguli de calcul cu puteri 1. 
6. Într-un exerciţiu, în care sunt mai multe operaţii, când se efectuează ridicarea la putere? 
7. Calculaţi:     

2 2 = 
3 3 = 
252 · 254 = 
3955 : 3952 = 
(52)3 = 
(24 · 51)2= 
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REBUS 
 
 

 
1. Operaţie de ordinul al doilea. 
2. Prima operaţie cu numere învăţată de voi. 
3. Altă operaţie de ordinul al doilea. 
4. Operaţia inversă adunării. 
5. Rezultatul adunării. 
6. Operaţie de ordinul al treilea, nou învăţată (3 cuvinte). 
7. Proprietate a adunării şi a înmulţirii. 
8. Se obţine în urma scăderii. 
9. Ridicarea la puterea a treia se mai numeşte şi ridicarea la............ . 
10. În urma ridicării la puterea a doua se obţine un.................(2 cuvinte). 

Dacă aţi rezolvat corect rebusul de mai sus, pe coloana marcată vă va apărea numele 
unei ştiinţe exacte.  
F.  Evaluarea elevilor si a activitătii 
Se face evaluarea activităţii pe echipe frontal, din punct de vedere al: 
Aspectului redactării 
Conţinutului ştiinţific 
Prezentării subiectelor 
 
NOTITE pentru CADRUL DIDACTIC 
Disciplina 
Matematica 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata 
50 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Antrenare 
 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Competenţe specifice : 
Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte 
variate 
Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale 
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Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale 
Deducerea unor proprieăţti ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica 
validitatea unor calcule 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie: 
Să efectueze operaţii cu numere naturale (adunare, scădere, inmulţire, împărţire, ridicarea la putere) 
Să respecte ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 
II:     OBIECTIVE AFECTIVE: 
Sub raport afectiv, elevii trebuie: 
Să reacţioneze pozitiv, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi 
Să manifeste spirit de competiţie, respect pentru activitarea celuilalt 
Să stimuleze curiozitatea şi imaginatia 
Să dezvolte atenţia, concentrarea şi stilul de observaţie 
Să conştientizeze că există diversitate de căi de a ajunge la aceeaşi soluţie 
Tipul de activitate 
Demonstraţie interactivă 
Abilitătile exersate de elevi 
-rezolvare de exercitii 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
cretă albă, caiete de notiţe, fişe de lucru 
Metodologia 
conversaţia euristică, exerciţiul, jocul didactic, munca în echipă, rebusul munca diferenţiată. 
Cronologie sugerată 
Anunt tema lectiei si obiectivele. Impart elevii in 5 echipe. 
Prezint jocul didactic intitulat ,,Floarea numerelor naturale”,  pe care îl voi aplica pentru a recapitula tot 
ce s-a  învăţat în cadrul capitolului “Operatii cu numere naturale”. 
Dau scurte indicaţii fiecărei echipe, care solicită ajutor. 
Dirijez jocul şi buna desfăşurare a orei. 
Inmânez fiecărei echipe un rebus. 
Evaluare 
Se apreciază rezultatele la care au ajuns fiecare grupă de elevi. 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI 
 
Introducere 
Ce operatii cu numere naturale am studiat? 
Materiale (dacă există) 
carton, markere, rebus 
Evaluare 
Se apreciează activitatea fiecărei grupe 
5.2 Consiliere 
Lecţia Acelaşi cer – orizonturi diferite 
Autor Sălăgean Dana 
Unitatea de învăţământ, localitatea, 
judeţul Gimnaziul de Stat „Iuliu Grama”, Chiheru de Jos, judeţul Mureş 

Disciplina predată Consiliere şi orientare 
Clasa la care se aplică lecţia a V-a 

A. Introducere  
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Lumea care ne înconjoară ne face ceea ce suntem, mai mult sau mai puţin. Ca fiinţe umane, fiecare 
dintre noi are drepturi şi privilegii oferite de viaţă. Desigur, aceste elemente sunt adeseori separate de 
"porţi" şi mentalităţi diferite. Aici intervine caracterul uman, deşi toţi formăm o unitate în care străbatem 
acelaşi "drum". Destinul ne oferă căi diferite, caractere diferite, vieţi diferite, păreri, idei diferite şi tot ce 
ne permite să "atingem" viaţa şi să o modelăm formează caracterul. 
B. Conţinutul educaţional  
La  lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev, iar în viaţa de 
zi cu zi pentru a avea succes elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, trebuie să ofere 
pentru a li se oferi. De aceea, consider că este absolut necesar ca ei să îşi însuşească, să cunoască 
principiile morale şi creştine în ceea ce priveşte combaterea actului violent şi atitudinea faţă de cei aflaţi 
în dificultăţi. 
 Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor. Din multitudinea de modele, din 
aceasta lume haotică, să ştie: ce / care / cât li se potriveşte şi din tot ceea ce li se potriveşte să aleagă, 
însă cheia fiecarei reuşite dintre noi elevi / tineri depinde de modul nostru de a vedea / percepe lucrurile 
şi de a identifica modelele morale de urmat în viaţă, precum şi cunoaşterea şi utilizarea limbajului din 
sfera valorilor civice pentru dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor 
sociale. 
D. Lista activităţilor elevilor  
 să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
 să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
 să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
 să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: Cine-l recunoaşte, câştigă!; 
 să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
 să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare; 
 să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale; 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 Se vor urmări câteva aspecte legate de modul de percepţie al elevilor vizavi de persoanele cu 
deficienţe. Se vor stabili principalele criterii după care se deosebesc oamenii, insistându-se asupra celor 
de rasă şi naţionalitate, întrucât există în clasă colegi de alte etnii (rromi). 
 Elevii vor fi implicaţi în diverse jocuri ce urmăresc creşterea coeziunii grupului prin realizarea 
unor produse pe echipe şi vor trebui să se recunoască în descrierile făcute de colegi, aflând în felul 
acesta şi percepţia colegilor vizazi de propria persoană. 
F. Activităţile elevilor  
În prima parte a orei profesorul va lectura două texte, care vor fi dezbătute împreună cu elevii. 
 PUNCTE DE VEDERE 

Elevii vor îndoi o coală albă de mai multe ori şi îi vor rupe colţurile. Dezdoind foile vor observa că au 
obţinut modele diferite în ciuda faptului că indicaţiile profesorului au fost aceleaşi pentru toţi. 
 Se vor purta discuţii legate de diferenţele dintre oameni. Se va stabili o clasificare a acestor diferenţe 
însoţită de exemple. 
Se vor prezenta imagini ce înfăţişează oameni aparţinând unor rase diferite, prilej de iniţiere a unei noi 
discuţii ce înglobează şi noţiuni de geografie. 
  CINE-L RECUNOAŞTE, CÂŞTIGĂ! 
 Elevii vor descrie colegi din clasă, insistând asupra trăsăturilor lor fizice şi morale. Elevul care 
ghiceşte cele mai multe descrieri este declarat câştigător. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
- observare sistematică;  
- desene; 
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- portofolii; 
- analiza activităţilor independente şi pe grupe; 
- fişe de lucru 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Consiliere şi orientare 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
antrenare, explorare, explicare, elaborare  
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
- să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor 
- să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor 
- să identifice principalele criteriile de diferenţiere dintre oameni 
- să alcătuiască descrieri sugestive ale colegilor din clasă 
- să indice poziţia geografică pe continent şi limba vorbită de diferite rase 
- să adopte un comportament adecvat faţă de persoanele cu deficienţe 
- să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare 
Tipul de activitate  
demonstraţie interactivă, descoperire dirijatǎ, investigaţie/cercetare dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
- abilităţi de comunicare eficientă; 
- abilităţi de redactare a unor descrieri sugestive; 
- dezvoltarea creativităţii elevilor;  
- realizarea unui proces de autocunoaştere şi cunoaştere prin intermediul colegilor;  
- formarea unei atitudini pozitive faţă de sine care se răsfrânge asupra comportamentului; 
- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, a autoacceptării şi a sentimentelor de preţuire personală. 
- autocunoaşterea şi descoperirea de către elevi a propriilor interese, aspiraţii şi a potenţialului de care 
dispun pentru a-şi defini propria identitate 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
- fişe de lucru; 
- markere; 
- flipchart; 
- desene; 
- imagini înfăţişând oameni din diverse rase 
- textul poeziei ,,Deşi suntem diferiţi”şi povestea ,,Banul muncit” de Alexandru Mitru 
Metodologia 
 Profesorul utilizează un exerciţiu de spargere a gheţii intitulat PUNCTE DE VEDERE. Elevii trebuie să ia 
o coală albă pe care să o indoaie, fără să le fie specificat cum, iar apoi rând pe rând să rupă diferite 
colţuri din diferite părţi ale colii.  În final vor desface foaia şi vor vedea rezultatul. Cu toţii vor fi miraţi de 
rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite.   Profesorul le 
spune elevilor că în drum spre şcoală s-a întâlnit cu cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani” şi 
acesta i-a dat o pungă cu ceva în ea. Trei elevi sunt invitaţi să vadă ce se află în pungă (o poezie). Elevii 
ciesc poezia iar restul ascultă cu atenţie.  
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Deşi suntem diferiţi 
 
În clasa noastră sunt copii 
Mai liniştiţi şi mai zglobii 
Cu ochi căprui, cu ochelari, 
Sportivi şi pictori, meşteri mari, 
Sunt fete cu codiţe-n vânt, 
Băieţi cu fotbalul în gând, 
Matematicieni vestiţi 
Şi pictori nemaipomeniţi, 
Suntem înalţi sau potriviţi 
Şi împreună învăţăm. 
Suntem atât de diferiţi… 
Şi totuşi cum ne acceptăm? 
 
          Profesorul stabileşte cu elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei lor: 
Cine este cel mai liniştit copil din clasă? 
Dar cel mai zglobiu? 
Cine are ochii căprui? 
Care este cel mai bun fotbalist? 
Dar matematician? 
Dar pictor? 
   Profesorul completează discuţia lansată prin sublinierea faptul că ei toţi reprezintă un colectiv cu 
persoane diferite, însă trebuie să înveţe să se accepte unul pe altul aşa cum sunt şi să devină prieteni. 
   Elevii ghidaţi de profesor stabilesc o clasificare a diferenţelor, trecând în revistă deosebiri în funcţie de 
înfăţişare, gusturi, preferinţe, naţionalitate şi limba vorbită, credinţa pe care o au, ocupaţia şi obiceiurile. 
Cronologie sugerată 
  Profesorul le explică elevilor că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi aşa cum este, cu personalitatea 
lui, cu nevoile lui. Există copii cu nevoi speciale (nu văd, nu aud sau nu pot vorbi) care au nevoie de 
asemenea de afecţiunea celor din jur, de prieteni, de ajutor pentru a-şi dezvolta simţul propriei valori şi 
capacitatea de a izbândi în viaţă, în ciuda diferenţelor.  
  Profesorul le prezintă elevilor o imagine în care sunt înfăţişaţi trei copii aparţinând unor rase diferite 
(albă, mongoloidă, neagră). Pornind de la aceste poze se v-a iniţia o discuţie despre diferenţele legate 
de culoarea pielii, forma ochilor şi înălţime. Elevii sunt însărcinaţi de asemenea cu identificarea 
continentului unde locuiesc aceşti copii. Se vor identifica următoarele continente: Europa, America, 
Australia – rasa albă, cu excepţia Americii Centrale, Africa – rasa neagră şi Asia – rasa galbenă sau 
mongoloidă. 
În continuare se va citi textul ,,Banul muncit” şi se vor extrage din text însuşiri caracteristice ale 
personajelor. 
Banul muncit 
                                                                                     de Alexandru Mitru  
 
          Trăia odată într-un sat un potcovar harnic, pe nume Petcu. Toţi sătenii îl preţuiau. Potcovarul avea 
un fecior tare leneş, pe Iliuţă. 
          Într-o zi tatăl l-a chemat pe fiul său şi i-a spus: 
          – Du-te în lume şi munceşte! Vino acasă cu bani munciţi, să mă pot mândri şi eu cu tine! 
          A doua zi, Iliuţă, prefăcându-se obosit, i-a întins tatălui un ban, pe care îl ceruse de fapt mamei 
sale. Tatăl l-a luat şi l-a aruncat în foc. Iliuţă a privit nepăsător cum banul se topea. 
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          – Mă minţi, spuse tatăl, nu e un ban muncit de tine! Pleacă şi să nu te mai întorci până nu înveţi 
cum se câştigă banii prin muncă! 
          Timp de două luni, Iliuţă a tăiat lemne uscate la oamenii din sat. Ajuns acasă, i-a întins fericit 
tatălui banul muncit de el. Tatăl său l-a aruncat din nou în foc. 
          – Nu-l arunca! Îmi pare rău de el! strigă băiatul, repezindu-se cu mâinile în flăcări. 
          – Acum ştiu că spui adevărul, zise tatăl mulţumit. De banul muncit vezi cum îţi pare rău, Iliuţă? 
 
          Joc: CINE-L RECUNOAŞTE, CÂŞTIGĂ! 
Regulile jocului: O persoană descrie pe unul dintre colegii săi fără să spune cine este, iar ceilalţi notează 
dacă ştiu cine este colegul. Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este aplaudat. 
          Profesorul face aprecieri şi notează elevii activi. 
Sugestii şi sfaturi  
Pentru data viitoare elevii vor avea de pregǎtit un desen sugestiv care să înfăţişeze ideea de diferenţă 
potrivit opticii lor. Elevii vor fi împărţiţi pe grupe şi vor realiza desenul pe flipchart. 
Evaluare 
- desene; 
- portofolii; 
- observare sistematică; 
- analiza răspunsurilor;  
Se fac aprecieri finale, individuale şi generale. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Ce înţelegeţi prin termenul de „persoană”? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Care este primul act de identitate al unei persoane? 
Materiale (dacă există)  
- fişe de lucru; 
- markere; 
- flipchart; 
- desene; 
- imagini înfăţişând oameni din diverse rase 
- textul poeziei ,,Deşi suntem diferiţi”şi povestea ,,Banul muncit” de Alexandru Mitru 
Activitatea propriu-zisă 
          Profesorul utilizează un exerciţiu de spargere a gheţii intitulat PUNCTE DE VEDERE. Elevii 
trebuie să ia o coală albă pe care să o indoaie, fără să le fie specificat cum, iar apoi rând pe rând să 
rupă diferite colţuri din diferite părţi ale colii.  În final vor desface foaia şi vor vedea rezultatul. Cu toţii vor 
fi miraţi de rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite. 
          Profesorul le spune elevilor că în drum spre şcoală s-a întâlnit cu cocoşul din povestea ,,Punguţa 
cu doi bani” şi acesta i-a dat o pungă cu ceva în ea. Trei elevi sunt invitaţi să vadă ce se află în pungă (o 
poezie). Elevii ciesc poezia iar restul ascultă cu atenţie.  
          Pornind de la textul poeziei ,,Deşi suntem diferiţi”, lecturată pe rând de trei elevi, întreaga clasă va 
răspunde la întrebări de felul: 
Cine este cel mai liniştit copil din clasă? 
Dar cel mai zglobiu? 
Cine are ochii căprui? 
Care este cel mai bun fotbalist? 
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Dar matematician? 
Dar pictor? 
   Profesorul completează discuţia lansată prin sublinierea faptul că ei toţi reprezintă un colectiv 
cu persoane diferite, însă trebuie să înveţe să se accepte unul pe altul aşa cum sunt şi să devină 
prieteni. 
          Elevii ghidaţi de profesor stabilesc o clasificare a diferenţelor, trecând în revistă deosebiri în 
funcţie de înfăţişare, gusturi, preferinţe, naţionalitate şi limba vorbită, credinţa pe care o au, ocupaţia şi 
obiceiurile. 
          Profesorul le explică elevilor că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi aşa cum este, cu 
personalitatea lui, cu nevoile lui. Există copii cu nevoi speciale (nu văd, nu aud sau nu pot vorbi) care au 
nevoie de asemenea de afecţiunea celor din jur, de prieteni, de ajutor pentru a-şi dezvolta simţul propriei 
valori şi capacitatea de a izbândi în viaţă, în ciuda diferenţelor.  
          Profesorul le prezintă elevilor o imagine în care sunt înfăţişaţi trei copii aparţinând unor rase 
diferite (albă, mongoloidă, neagră). Pornind de la aceste poze se v-a iniţia o discuţie despre diferenţele 
legate de culoarea pielii, forma ochilor şi înălţime. Elevii sunt însărcinaţi de asemenea cu identificarea 
continentului unde locuiesc aceşti copii. Se vor identifica următoarele continente: Europa, America, 
Australia – rasa albă, cu excepţia Americii Centrale, Africa – rasa neagră şi Asia – rasa galbenă sau 
mongoloidă. 
          Elevii ascultă cu atenţie povestea „Banul muncit” şi extrag din text însuşirile caracteristice ale 
personajelor. 
          Joc: CINE-L RECUNOAŞTE, CÂŞTIGĂ! 
Regulile jocului: O persoană descrie pe unul dintre colegii săi fără să spune cine este, iar ceilalţi notează 
dacă ştiu cine este colegul. Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este aplaudat. 
          Elevii vor primi ca temă pentru acasă să realizeze un desen sugestiv care să înfăţişeze ideea de 
diferenţă potrivit opticii lor. Elevii vor fi împărţiţi pe grupe şi vor realiza desenul pe flipchart. 
Sugestii 
Se mai poate prezenta elevilor, dacǎ timpul o permite, poezia „Umbra”, care înfăţişează discriminarea 
unui copil, aparţinând rasei neagre, de către toţi colegii de şcoală şi suferinţa acestuia. 
Analiza 
- conversaţia euristică;  
- expunerea; 
- problematizarea;  
- observaţia evaluativă. 
Investigaţii suplimentare 
La finalul activităţii, elevii vor avea ca temǎ pentru acasă să realizeze un desen sugestiv care să 
înfăţişeze ideea de diferenţă potrivit opticii lor. Elevii vor fi împărţiţi pe grupe şi vor realiza desenul pe 
flipchart. 
Evaluare  
- desene; 
- portofolii; 
- observare sistematică; 
- analiza răspunsurilor; 
 
5.3 Consiliere si orientare 
 
Lecţia Unitate in diversitate 
Autor Chirita Daniela 
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Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic Doctor Lind, Campenita, Mures 

Disciplina predată Consiliere si orientare 
Clasa la care se aplică lecţia VI-a  
A. Introducere  
Lumea care ne înconjoară ne face ceea ce suntem, mai mult sau mai puţin. Ca fiinţe umane, fiecare 
dintre noi are drepturi şi privilegii oferite de viaţă. Desigur, aceste elemente sunt adeseori separate de 
"porţi" şi mentalităţi diferite, aici intervine caracterul uman, deşi toţi formăm o unitate în care străbatem 
acelaşi "drum", destinul ne oferă căi diferite. Caractere diferite, vieţi diferite, păreri, idei diferite şi tot ce 
ne permite să "atingem" viaţa şi să o modelăm formează caracterul  
B. Conţinutul educaţional  
La lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică metode şi strategii centrate pe elev, iar în viaţa de 
zi cu zi pentru a avea succes elevii trebuie să înveţe să respecte pentru a fi respectaţi, trebuie să ofere 
pentru a li se oferi. 
De aceea, considerăm că este absolut necesar ca ei să îşi însuşeasca, să cunoască principiile morale şi 
creştine în ceea ce priveşte combaterea actului violent şi atitudinea faţă de cei aflaţi în dificultăţi. 
Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor:din multitudinea de modele, din 
aceasta lume haotică, să ştie:ce/care/cât li se potriveşte şi din tot ceea ce li se potriveşte să aleagă, însă 
cheia fiecarei reuşite dintre noi elevi/tineri depinde de modul nostru de a vedea/percepe lucrurile si de a 
identifica modelele morale de urmat în viaţă precum şi cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera 
valorilor civice pentru dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale. 
D. Lista activităţilor elevilor 
Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: 
„Cine-l recunoaste, castiga!” 
Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
Să identifice stările afective generate de atitudinile discriminative din diferite contexte sociale 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale personajelor; 
O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. 
F. Activităţile elevilor 
Studiul unor texte care se va face în prima parte a orei; textele vor fi împărţite pe grupe astfel încât să fie 
parcurse în întregime şi să fie cunoscute de toţi elevii care participă la oră.  
Aceste activităţi se desfăşoară în orele de limba română,consiliere şi orientare , om şi societate; elevii 
sunt împărţiţi pe grupe şi se lucrează pe domenii de competenţă specifice fiecărei discipline. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
- Chestionare; 
- Desene; 
- Planşe; 
- Portofolii; 
- Analiza activităţilor independente; 
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- Analiza activităţii pe grupe; 
- Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate; 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Cosiliere si orientare 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
50 de minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării1  
Antrenare , explorare ,explicare, elaborare si evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1:Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din jurul lor; 
O2:Să găsească într-un text însuşirile caracteristice ale per-sonajelor; 
O3: Să concluzioneze diferenţele de naţionalitate şi limba vorbită de fiecare popor; 
O4: Să stabilească după anumite criterii colegul descris în jocul: „Cine-l recunoaste, castiga!” 
O5: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de ei; 
O6: Să participe activ pe tot parcursul lecţiei, rezolvând corect toate sarcinile de învăţare 
Tipul de activitate  
 
Demonstraţie interactivă,descoperire dirijată,investigaţie/cercetare dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Conversaţia , observaţia, exerciţiul, activitatea independentă, jocul didactic 
Metodologia 
 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “. Îi rog pe copii să ia o coală 
albă pe care să o indoaie fără să le specific cum iar apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri din diferite 
părţi ale colii iar la final le cer să o desfacă să vedem rezultatul . Cu toţii sunt miraţi de rezultat pentru că 
indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite.Le spun elevilor că pe drumul spre 
scoală m-am intalnit cu cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani” şi acesta mi-a dat o punguţă cu 
ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. Ascultă poezia citită de colegii lor, care primesc 
bileţelele cu cele trei strofe.Trei copii numiţi citesc cele trei strofe. Stabilesc cu elevii asemănarea dintre 
versurile poeziei şi colectivul clasei noastre. 
Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
Dar cel mai zglobiu? 
Cine are ochii căprui? 
Care este cel mai bun fotbalist? 
Dar matematician? 
Dar pictor? 
Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar am învăţat 
învăţat să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după înfăţişare, 
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gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, ocupaţie şi obiceiuri. 
Cronologie sugerată 
Scriu titlul lecţiei pe tablă: UNITATE IN DIVERSITATE 
–Vom învăţa că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi oameni aşa cum este, cu personalitatea lui, cu 
nevoile lui, pentru că vom afla din lecţiile care urmează că sunt persoane care au nevoi speciale, 
deoarece nu văd, nu aud sau nu pot vorbi. 
Discut cu elevii, pe baza a trei poze cu persoane din rase diferite, despre diferenţele legate de culoarea 
pielii, forma ochilor şi înălţime. 
– Copii, vă rog să observaţi aceste poze şi să-mi spuneţi ce culoare are pielea acestor oameni şi dacă 
diferă forma ochilor. 
Copiii observă şi răspund: 
– Persoana de pe prima poza are pielea albă, cea de pe a doua poza are pielea neagră, iar cea de pe 
ultima are pielea galbenă şi ochii alungiţi. 
Acum vă rog să precizaţi pe ce continent locuiesc aceşti oameni. 
Elevii numesc continentele şi rasa: 
– În Europa, America de Sud şi de Nord şi în Australia trăiesc oameni albi. 
– În Africa trăiesc negrii. 
– Pe continentul Asia trăiesc oamenii de rasă galbenă şi statură mai mică. 
În continuare vom citi si apoi vom extrage din textul ,,Banul muncit” însuşirile caracteristice ale 
personajelor. 
Le propun să identifice personajele şi să extraga însuşirile personajelor. 
Îi întreb: 
-Ce trăsături aţi extras pentru Petcu?Dar pentru fiul său ? 
– Am văzut că oamenii se diferenţiază după naţionalitate, limba vorbită, religie, preferinţe, obiceiuri, 
înfăţişare şi după însuşiri caracteristice.Hai să şi notăm! Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, 
câstigă!” Le explic regulile jocului:,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar 
ceilalţi notează dacă ştiu cine este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este 
aplaudat.” 
Fac aprecieri şi notez elevii activi. 
Evaluare 
- Chestionare; desene; planse;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe grupe. 
- Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate . 
 
  
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Care este primul act de identitate al unei persoane? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Cine sunt persoane? De ce? 
Materiale (dacă există)  
Coli A4, Fise 
Activitatea propriu-zisă 
Ca exerciţiu de spargere a gheţii voi utiliza un joc numit “puncte de vedere “.Îi rog pe copii să ia o coală 
albă pe care să o indoaie fără să le specific cum , apoi rând pe rând să rupă diferite colţuri din diferite 
părţi ale colii după ce au indoit-o iarăşi iar la final le cer să o desfacă să vedem rezultatul . Cu toţii sunt 
miraţi de rezultat pentru că indicaţiile au fost aceleaşi pentru toţi dar rezultatele au fost diferite.Urmează 
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discuţii aprinse între elevi în legătură cu rezultatele jocului iar la final ajung la concluzia că toti gândesc 
diferit şi percep diferit indicaţiile primite. 
Le spun elevilor că pe drumul spre scoala m-am intalnit cu cocosul din povestea ,,Punguta cu doi bani” 
şi acest 
a mi-a dat o punguţă cu ceva în ea.Invit trei elevi să vadă ce se află în punguţă. Ascultă poezia citită de 
colegii lor, care primesc bileţelele cu cele trei strofe.Trei copii numiţi citesc cele trei strofe. Stabilesc cu 
elevii asemănarea dintre versurile poeziei şi colectivul clasei noastre. 
--Cine este cel mai liniştit copil din clasa noastră? 
--Dar cel mai zglobiu? 
--Cine are ochii căprui? 
--Care este cel mai bun fotbalist? 
--Dar matematician? 
--Dar pictor? 
Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi suntem un colectiv cu persoane diferite, dar am învăţat să ne 
acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi chiar ne iubim.Le spun: 
–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că oamenii se diferenţiază după înfăţişare, 
gusturi, preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după credinţa pe care o au, ocupaţie şi obiceiuri 
Sugestii 
Le propun să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaste, câstigă!” 
Le explic regulile jocului: 
,,O persoană descrie unul dintre colegii săi fără a spune cine este , iar ceilalţi notează dacă ştiu cine 
este colegul.Câstigă cine recunoaşte mai multe persoane descrise şi este aplaudat.” 
Investigaţii suplimentare 
Pentru ora urmatoare imaginaţi-vă că sunteţi un elev- câine într-o clasa de elevi- lupi. Care credeţi că va 
fi reacţia voastră ? Dar a colegilor voştri ? 
Evaluare  
Chestionare; desene; planşe;portofolii;analiza activităţilor independente;analiza activităţii pe 
grupe.Acordarea unor diplome pentru lucrările care se remarcă prin originalitate. 
 
5.4 Consiliere şi orientare 
 
Lecţia Atitudinile sociale 
Autor Jecan Ioana 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Gimnazială ”Emil Isac”, Cluj-Napoca 

Disciplina predată Consiliere şi orientare 
Clasa la care se aplică lecţia a 8-a B 
A. Introducere  
Învăţământul românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de 
persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem axiologic ferm 
conturat. În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. Conceperea şcolii ca o 
instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, 
să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de 
adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile, este vitală. 
Disciplina ”Consiliere şi orientare” vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale oricărui copil şi 
adolescent: cunoaşterea de sine şi respectul de sine, de a comunica şi a se relaţiona armonios cu 
ceilalţi, de a poseda tehnici de învăţare eficientă şi creativă, de luare de decizii şi rezolvare de probleme, 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

57/180 

 

de a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unui stil de viaţă sănătos, integrarea sexualităţii 
în maturarea emoţională, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea şcolară şi profesională 
sunt condiţii esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. 
Această disciplină contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a elevului şi oferă cadrul formal în 
care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea raţional-intelectivă a elevului, dar şi cu cea 
afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială. Ea reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care 
şcoala trebuie să îşi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze 
tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să infuzeze societatea cu persoane 
competente pentru viaţa privată, profesională şi publică.  
Am ales să ţin lecţia ”Atitudinile sociale” din cadrul temei integratoare ”Diversitate, egalitate de şanse, 
cetăţenie activă” la clasa a 8-a deoarece mi se pare o vârstă bună de a începe să vorbească şi să 
conştientizeze nişte comportamente pe care le au, dar le analizează mai puţin, şi de asemenea, este o 
vârstă potrivită pentru a începe să-şi ia în serios responsabilitatea propriilor fapte şi a înţelege că 
depinde de ei ce anume aleg să promoveze şi cum să-i lase pe ceilalţi să-i cunoască. 
B. Conţinutul educaţional  
Atitudinile sociale 
Definiţie: Atitudinea este o sumă de credinţe, sentimente şi comportamente faţă de persoane, grupuri, 
obiecte şi evenimente semnificative din punct de vedere social. 
Atitudinile au 4 caracteristici: 
se raportează întotdeauna la un obiect 
sunt evaluative (aprecieri +/-) 
sunt relativ durabile 
sunt predispoziţii spre acţiune 
Exemplul atitudinii faţă de Crăciun 
Obiectul atitudinii: Crăciunul  
Evaluarea: îmi place/nu-mi place Crăciunul, e plin de veselie/plictisitor 
Relativ durabilă: preferinţa mea pentru Crăciun este constantă în timp  
Tendinţa comportamentală: Dacă îmi place Crăciunul, există o probabilitate mai mare să fac mai multe 
obiceiuri legate de Crăciun. Dacă nu îmi place, există o probabilitate mare să nu mă implic în nimic legat 
de Crăciun. 
Formarea atitudinilor 
Atitudinile nu sunt înnăscute, ci învăţate. Învăţarea atitudinilor este o parte a procesului de socializare şi 
se produce fie prin experienţa directă cu obiectele sociale, fie prin interacţiunea cu ceilalţi. 
Învăţarea directă – O experienţă directă cu un obiect, situaţie sau persoană ajută la formarea atitudinilor 
faţă de acestea.  
Exemplu: Avem o anumită atitudine faţă de Crăciun pentru că l-am trăit.  
Învăţare observaţională – Atitudinea nu este dobândită printr-o experienţă personală cu 
obiectul/situaţia/persoana, ci prin observarea atitudinilor altor persoane ale căror comportamente au avut 
rezultate pozitive sau a unor persoane importante din viaţa noastră, pe care le admirăm.  
Exemplu: Atitudinea pe care o aveam faţă de uniforme nu a fost dobândită prin experienţă directă, ci prin 
observarea atitudinilor pe care le aveau persoanele din jurul nostru care aveau deja uniforme.  
Legătura dintre atitudini şi comportamente 
Comportamentul este influenţat de atitudini, dar şi de aşteptările pe care credem că le au ceilalţi de la 
noi, de intenţia de a ne comporta într-un anumit fel şi de diverşi factori situaţionali. Astfel, o atitudine are 
ca rezultat intenţia de a face un comportament, însă intenţia nu este manifestată decât într-un anumit 
context şi este influenţată de o serie de factori.  
C. Lista activităţilor elevilor  
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Încadrul unităţii de învăţare ”Comunicarea şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale” în care am găsit 
adecvată abordarea acestei teme integratoare sunt posibile următoarele activităţi ale elevilor: 
discuţii de grup şi dezbateri; 
joc de rol; 
metode interactive de grup - problematizarea, brainstorming; 
completarea unor fişe de lucru şi a unor chestionare; 
exerciţii de ascultare activă; 
exerciţii de exprimare emoţională; 
exerciţii de luare de decizii; 
exerciţii de comunicare asertivă; 
comentarea unor texte şi filme; 
comentarea şi evaluarea unor situaţii problematice; 
elaborarea şi iniţierea unor proiecte; 
exerciţii de relaxare; 
exerciţii de rezolvare de probleme; 
interviuri. 
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Dincolo de conţinuturile programelor şcolare, indiferent de disciplinele de studiu, este important să ne 
întrebăm şi să conştientizăm cu ce anume se rămâne după parcurgerea anilor de şcoală, cu ce valori şi 
atitudini intră elevii noştri în viaţa activă. Această temă integratoare vorbeşte despre modelarea elevilor 
ca şi oameni de care este nevoie în societate pentru a fi mai funcţională, de dezvoltarea anumitor 
atitudini şi valori care o dată folosite vor contribui la înţelegerea lumii, orientarea în funcţie de ea şi 
schimbarea ei în bine. 
Disciplina ”Consiliere şi orientare” are un scop principal în a deprinde elevii să observe, să analizeze, să 
exprime puncte de vedere şi să aibă atitudini vis-a-vis de fapte, situaţii, să înţeleagă sensul lor profund şi 
dinamica pe care o crează. Ea se suprapune peste tema integratoare în discuţie prin faptul că educă 
elevii în sensul înţelegerii societăţii cu toate componentele sale, să dorească şi să poată să intervină, 
ulterior, cu competenţă şi responsabilitate în tot ceea ce înseamnă diversitate, egalitate de şanse şi 
cetăţenie activă. Tinerii care sunt deprinşi încă din sălile de clasă să observe cu atenţie, să înţeleagă cu 
claritate şi să ia atitudine la tot ceea ce se petrece în jurul lor, în comunitatea mai mică ori mai mare din 
care fac parte, vor deveni cu certitudine acei cetăţeni responsabili şi implicaţi de care este atata nevoie 
în societatea românească şi europeană. Consilierea educaţională, şi mai cu seamă unitatea de învăţare 
” Relaţiile interpersonale” ajută elevii să-şi formeze atitudini prosociale, să urmărescă valori consistente 
în societate, să înţeleagă, să analizeze şi să argumenteze comportamentele şi rezultatele 
comportamentelor lor şi ale celorlalţi. 
Pentru această lecţie am ales ca şi activitate un exerciţiu de rezolvare de probleme însoţit de  o discuţie 
de grup, în care am lucrat cu elevii atât ca un singur grup, cât şi ca mai multe grupuri mici. Aceştia aveau 
de potrivit în ordine cronologică fragmentele unei poveşti, astfel încât la final să descopere povestea 
întreagă. Pentru acest lucru ei trebuiau să lucreze în grupuri mici să găsească părţi ale poveştii pe care 
apoi să le unească. La final, au lucrat ca un grup mai mare când am discutat cu toţii despre atitudinile 
prezentate în poveste. Astfel, am urmărit dezvoltarea unor atitudini sociale pozitive la elevi şi precursori 
ai unor valori cu substanţă în societate. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Consiliere şi orientare 
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Nivelul clasei 
Clasa a 8-a 
Durata  
45 minute  
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Să definească conceptul de atitudine socială 
Să enumere caracteristicile atitudinilor 
Să numească modurile de formare a atitudinilor 
Să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinii în colaborare cu colegii 
Să identifice legătura dintre atitudini şi comportamente 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijată 

Abilităţile exersate de elevi 
Comunicare 
Citire 
Colaborare 
Analiză 
Argumentare 
Învăţare 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Povestea „Legenda Ajunului Crăciunului” 
Bileţele cu fragmente de poveste 
Metodologia 
Expunere – prezentarea titlului lecţiei şi a ceea ce vor dobândi elevii până la sfârşit 
Conversaţia – discuţie despre Crăciun 
Deci voi ce aveţi faţă de Crăciun? Ce atitudine este aceasta? 
Explicaţia – lămurirea termenului de atitudine 
Expunere – enumerarea caracteristicilor atitudinilor 
Exemplul – exemplificarea caracteristicilor atitudinilor 
Care sunt aceste caracteristici luând exemplul atitudinii faţă de Crăciun? 
Expunere – prezentarea modalităţilor de formare ale atitudinilor 
Conversaţia – discutarea legăturii dintre atitudini şi comportamente 
Haideţi să vedem care ar fi legătura dintre atitudini şi comportamente? 
Exerciţiul – se împart elevilor bileţele cu fragmente dintr-o poveste de Crăciun pe care ei trebuie să le 
pună în ordine cronologică pentru a descoperi povestea 
Conversaţia – discutarea legăturii dintre atitudinile şi comportamentele prezente în poveste 
Evaluare – verificarea reamintirii a ceea ce s-a discutat la oră 
Şi acum ia să vedem, despre ce am discutat astăzi? 
Cronologie sugerată 
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Mai întâi se prezintă tema lecţiei. 
Apoi se discută despre Crăciun. 
Se defineşte conceptul de atitudine. 
Se enumeră caracteristicile atitudinilor. 
Se exemplifică caracteristicile pe o atitudine. 
Se prezintă modalităţile de formare ale atitudinilor. 
Se discută legătura dintre atitudini şi comportamente. 
Se face o activitate de descoperire a unei poveşti punând cap la cap fragmentele poveştii. 
Se discută atitudinile care reies din poveste şi se discută legătura lor cu comportamentele. 
La final se reaminteşte despre ce s-a discutat în cadrul lecţiei. 

Evaluare 
La finalul lecţiei se verifică măsura retenţiei a ceea ce s-a discutat. 
Despre ce am vorbit astăzi?   Despre atitudini. 
Ce sunt atitudinile? Atitudinile sunt o sumă de credinţe, sentimente şi comportamente faţă de persoane, 
grupuri, obiecte şi evenimente semnificative d.p.v. social. 
Care sunt caracteristicile atitudinilor?   Atitudinile se raportează întotdeauna la un obiect; sunt evaluative 
(aprecieri +/-); sunt relativ durabile; sunt predispoziţii spre acţiune 
Cum se formează atitudinile?   Prin experienţă directă sau prin observarea lor la alţii. 
Care este legătura dintre atitudini şi comportamente? Comportamentele sunt influenţate de atitudini. 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  

Introducere 
Veţi primi nişte bileţele cu fragmente dintr-o poveste, iar voi va trebui să le puneţi în ordine cronologică şi 
să descoperiţi povestea. 

Reflectare asupra întrebării directoare 

După ce terminaţi, vom citi împreună povestea şi vom discuta pe baza ei referitor la atitudinile şi 
comportamentele prezente în ea. 

Activitatea propriu-zisă 
După împărţirea bileţelelor se va observa modul în care elevii încep să se organizeze şi să colaboreze şi 
se va merge la ei pentru a-i întreba dacă se descurcă şi a-i ajuta. 
Sugestii 

Vă dau un indiciu. Ce are orice poveste? Introducere, cuprins şi încheiere. 
Vă sugerez să încercaţi să găsiţi fragmentele ce aparţin de cele 3 părţi şi apoi să le uniţi. 

Analiza 

După terminarea sarcinii de către elevi, se va verifica corectitudinea aranjării fragmentelor, se vor face 
schimbările necesare, explicând de ce nu e bine cum au făcut ei, şi se va citi povestea tare pentru toată 
clasa. 
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Investigaţii suplimentare 

Vă rog să vă gândiţi în această vacanţă la atitudinile pe care le avem faţă de sărbători, oameni şi 
evenimente şi să încercaţi să le cultivaţi pe cele pozitive şi să le schimbaţi pe cele negative. 

Evaluare  
Evaluarea are loc prin verificarea corectitudinii realizării sarcinii şi prin verificarea măsurii în care s-a 
reţinut despre ce s-a discutat în oră. 
 
5.5 Cultură civică 
 
Lecţia Factorii socializarii 
Autor PASCAN LAURA TEODORA 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul 

SCOALA GENERALA FARAGAU, COMUNA FARAGAU, JUDETUL  
MURES 

Disciplina predată CULTURA CIVICA 
Clasa la care se aplică lecţia a VII-a 
A. Introducere  
Contribuţia disciplinei Cultură civică la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie europene este 
nuanţată şi diversificată, incluzând atât contribuţia directă (prin susţinerea formării şi dezvoltării anumitor 
competenţe-cheie), cât şi contribuţia indirectă (sensibilizarea cu privire la alte competenţe-cheie).ducind 
astfel  la formarea progresivă a competenţelor pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, recomandate 
de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce priveşte următoarele domenii: 
1)Competenţe sociale şi civice, 2)Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, 3)Sensibilizare şi exprimare 
culturală, 4)Comunicare în limba maternă, 5)Competenţă digitală, 6)A învăţa să înveţi 
Problematica abordată in cadrul programei şcolare îi familiarizează pe elevi cu valori, principii şi 
concepte democratice, cu drepturile omului; îi pune pe elevi în situaţia exersării unor atitudini şi relaţii 
interpersonale (în grup şi între grupuri), precum şi a exersării calităţii de cetăţean, a cetăţeniei active. 
B. Conţinutul educaţional  
Desi în buna parte socializarea coincide cu procesul educatiei, sfera ei de cuprindere este totusi mai 
vasta, atât sub aspectul continutului cât si al obiectivelor sale. 
1. Familia este prima si  o continua lume sociala pentru copil. Ea îi ofera relatii intime, durabile, ea îl 
învata limba, vorbirea . Ea este cea care asigura identitatea sociala initiala a copilului în raport cu rasa, 
religia, clasa sociala, genul. sansele generale în viata (sanatate, educatie, profesie, sunt influentate de 
familie). Kohr (1963-1977) sustinea ca interactiunea între parinte si copil difera de la o clasa sociala la 
alta, datorita valorilor diferite pe care le insufla parintii care apartin unor clase sociale diferite. 
2. Scoala - este cea care mai târziu ofera informatii, deprinderi, valori utile pentru societate. Azi ne 
putem pune problema în ce masura, în România, scoala este ea constienta de rolul pe care îl are în 
socializarea tinerilor. Rolurile nu sunt intime, ci formale, oficiale; profesorul este cel care supravegheaza 
"ce face copilul" nu "cine este copilul" ; uneori, scoala este o experienta noua si dificila pentru acestia din 
urma. În scoala învata multe deprinderi de interactiune interpersonala, învata sa împarta cu altii, sa 
rezolve pe rând diferite sarcini, sa se compare cu egalii lor. 
3. Grupa de vârsta (egali în statut : vârsta, statutul social general). Pozitia sociala în familie este 
automata (mostenitor), în grupele de vârsta trebuie câstigata. În familii si în scoala, socializarea este 
planificata, gândita ; în grupele de vârsta ea are loc fara planificare. Într-un fel, scoala si grupele de 
vârsta slabesc legaturile copilului cu familia (initial atotcuprinzatoare); ele asigura modele suplimentare 
(uneori alternative, pentru comportamente, uneori valori , norme .). 
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4. Mass-media. Daca ceilalti trei factori ai socializarii sunt implicati în contactul interactiv si personal, 
mass-media nu este. În acest caz, comunicarea este indirecta, mediata . Televiziunea are cea mai mare 
influenta, prin opiniile pro si contra pe care le arunca în discutie referitor la diferite probleme. Ea este 
considerata cea mai atractiva sursa de informare, divertisment, culturalizare, formare de opinii etc. 
(aparatele video, muzica etc., la fel). În prezent, exista o miscare pentru a marca discursurile si casetele 
potential daunatoare pentru procesul de socializare a copiilor si al tinerilor. 
D. Lista activităţilor elevilor 
Constientizarea relatiei existente intre deprinderile si cunostintele dobandite in scoala si in activitatile 
extracurriculare  
Valorificarea optima si creativa a propriului potential 
Dezvoltarea unor capacitati de relationare interpersonala optima si a unor deprinderi relevante pentru 
dezvoltarea ulterioara 
Dobandirea unor deprinderi de planificare a invatarii 
Asumarea propriului rol in relatiile cu ceilalti si cu lumea inconjuratoare 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Cultura civică reprezintă în gimnaziu disciplina cu următoarele valenţe şi trăsături definitorii: 
- este un demers interdisciplinar şi intercultural care solicită deschidere, comunicare şi flexibilitate, 
cultivându-le în acelaşi timp; cultura civică angajează în mod necesar dialogul dintre diferite modalităţi 
de cunoaştere şi dintre diferite tipuri de culturi; 
- este un demers care îl ajută pe elev să conştientizeze nevoia şi posibilitatea de cultivare a respectului 
faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, în condiţiile acceptării pluralismului, sub multiplele lui aspecte 
(politic, economic, religios, cultural etc.); actorii implicaţi în acest demers trebuie să aibă în vedere 
caracterul lui îndelungat: formarea culturii civice poate şi trebuie să fie începută devreme şi are nevoie 
de consolidare pe parcursul întregii vieţi; 
- este un demers contextualizat: informaţiile şi noţiunile de bază îşi întregesc reciproc sensul prin 
considerarea lor în contexte specifice diferite şi prin raportarea la societate ca la un tot; 
- este un demers complex, în cadrul căruia se manifestă interacţiunea între curriculumul scris (oficial, 
intenţionat) şi curriculumul „ascuns”, ca expresie specifică a confruntării dintre valori. 
F. Activităţile elevilor  
        Socializarea se realizeaza prin intermediul mai multor "agenti" asa cum ar fi : familia, scoala, grupul 
de prieteni, diferite institutii (economice, socio-culturale, politice) precum si de mass-media. Ea începe 
înca din copilarie, odata cu exersarea primelor interactiuni si experiente sociale (socializare primara) si 
continua pe tot parcursul vietii de adult, odata cu dobândirea de statusuri si roluri succesive (socializare 
continua). În copilarie, predomina influentele socializatoare exercitate de parinti si grupul de prieteni. Mai 
târziu, influenta exercitata de scoala, de mass media si alte institutii sociale vor completa, modifica 
capacitatile dobândite în cadrul socializarii de baza (primare). 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Modalităţi de evaluare utilizate:   

observaţia sistematică                          
evaluare reciprocă                                                                                                                      
autoevaluare                                         
fise de evaluare  
tema pentru acasa 

 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Cultura civica 
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Nivelul clasei 
Mediu  
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare,  
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
COMPETENTE  GENERALE:  
1 – Exprimarea si comunicarea adecvata a continuturilor specifice domeniului social sau  
      politic, folosind correct termenii specifici. 
2 – Dialogarea cu ceilalti, argumentarea unui punct de vedere, acceptarea si respectarea opiniilor  
      celorlalti. 
COMPETENTE SPECIFICE : 
CS 1 - Utilizarea corecta a conceptelor social-politice 
CS 2 – Participarea la discutii dialoguri si dezbateri 
CS 3 – Lucrul in grup si cooperare cu colegii 
CS 4 – Respectarea normelor prestabilite si respectarea drepturilor celorlalti 
Tipul de activitate 
investigaţie/cercetare dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Contribuie la formarea progresivă a competenţelor-cheie pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, 
recomandate de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce priveşte următoarele 
domenii de competenţe-cheie: 

ţe sociale şi civice 
ţiativă şi antreprenoriat 

şi exprimare culturală 
ă 

ţă digitală 
ăţa să înveţi 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
 Notebook, videoproiector, ecran, flipchart magnetic 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
M1 –caiet, M2 – tabla , M3  - calculator, videoproiector, ecran, M4  - flip-chart, M5-   fişe de lucru,  
M6-   aplicatie interactiva de la Lecţia „Ce inseamna sa fim persoane”de pe CD-ul „EduCivica” – Ed. Edu    
Metodologia 
ice breaking, ciorchinele structurat, conversaţia, explicaţia, problematizarea, studiul de caz,  
Cronologie sugerată 
Socializarea se realizeaza prin intermediul mai multor "agenti" asa cum ar fi : familia, scoala, grupul de 
prieteni, diferite institutii (economice, socio-culturale, politice) precum si de mass-media. Ea începe înca 
din copilarie, odata cu exersarea primelor interactiuni si experiente sociale (socializare primara) si 
continua pe tot parcursul vietii de adult, odata cu dobândirea de statusuri si roluri succesive (socializare 
continua).        1. Familia,  2. Scoala, 3. Grupul de prieteni, 4. Mass-media 
Sugestii şi sfaturi  
Forma de organizare: F1 – frontală, F2 – individuală, F3 – pe grupe 
Bibliografie : 
Programa pentru disciplinele socio umane (Cultura civica – Cls. VII) 
Auxiliar + CD „EDU CIVICA” – Editura Edu, Tg Mures, 2009 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

64/180 

 

CNC - Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare, ed. AramisPrint, Bucuresti, 2001  
www.didactic.ro 
www.utilecopii.ro 
YouTube 
Evaluare 
De realizat o scurta compunere (eseu) 10-15 randuri, in care sa aratati de ce se considera ca locul 
televiziunii -legat de faptul ca este principala sursa de informare – a fost luat in ultimii ani de catre 
Internet. 
ITEM  SUBIECTIV 
Eseu liber (nestructurat) - valorifică gândirea creativă, originalitatea, creativitatea, nu impune cerinţe de 
structură.     
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
ELEVUL X 
Introducere 
Ice breaking : 
Metoda perechilor : (discutii despre familie, prieteni etc.) 
Cati frati/surori are interlocutorul (daca are) ? 
Cum il cheama pe unul dintre fratele /sora interlocutorului(daca are) ? 
Care este culoarea ochilor interlocutorului vostru ? 
 
Aplicatie interactiva (de pe CD-ul „EduCivica” – Editura Edu): 
Ce inseamna sa fim persoane ? 
FISA DE LUCRU 1 
« Piramida lui Maslow» 
FISA DE LUCRU 2 
« Nevoi si trebuinte » 
Elevii lucreaza in doua grupe (o grupa fisa 1, cealalta grupa fisa2) 
Reflectare asupra întrebării directoare 
 
Prezinta pe ecranul videoproiectorului  fisa 3 cu citate despre om 
Concluzie : 
Omul este o fiinta sociala 
Omul nu poate trai singur 
Materiale (dacă există)  
Auxiliar +CD « EduCivica » - Editura Edu, Tg. Mures 
FISA DE LUCRU 1 
FISA DE LUCRU 2 
FISA 3 
FISA 4 
Măsuri de securitate a activităţii 
 
elevii vor respecta cu stricteţe prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor din 
învăţământul preuniversitar (ROF) şi ale Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) prezentate în cadrul 
orelor de dirigenţie; 
elevii vor participa la activităţi şi acţiuni numai în locurile şi la orele prevăzute în orarul şcolii sau în 
programele de activităţi şi numai sub îndrumarea personalului didactic; 
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elevii vor respecta măsurile şi instrucţiunile transmise de către conducerea şcolii sau personalul didactic 
în legătură cu pericolele care le pot ameninţa sănătatea sau integritatea personală; 
elevii vor respecta normele de securitatea muncii specifice diferitelor spaţii şcolare: laboratoare, săli de 
sport, spaţii comerciale, spaţiu de odihnă; 
elevii vor respecta precizările personalului didactic în ceea ce priveşte deplasarea în spaţiile şcolare, pe 
coridoare, scările de acces, ieşirile şi intrările din/ în şcoală; 
elevilor le este interzis să poarte asupra lor obiecte şi materiale periculoase care să pună în pericol viaţa 
şi integritatea corporală a lor şi a colegilor lor: arme albe, substanţe otrăvitoare, droguri, petarde şi 
artificii, droguri, etc; 
elevii sunt obligaţi să anunţe imediat iminenţa sau producerea unui eveniment care poate produce 
pagube materiale sau vătămări corporale; 
elevii nu au voie să părăsească locul de activitate fără încredinţarea personalului didactic. 
Activitatea propriu-zisă 
Haideti sa vedem cum se realizeaza aceasta socializare, si anume, care sunt cativa dintre: 
Factorii socializarii: 
 

 
Este supusa atentiei clasei un text pe care elevii trebuie sa-l lectureze pe rand (Fisa 4) 
 
REZUMATUL FISEI 
Familia: 
ofera dragoste, il invata vorbirea (limba), 
asigura identitatea sociala initiala a copilului 
asigura sansele generale in viata (sanatate, educatie, profesie) 
Scoala : 
ofera educatie 
insusire de cunostinte si competente 
reguli de comportament 
relationare, competitie, comparatii cu personae de acelasi nivel (egali) 
rezolvare de sarcini, gasirea unor solutii 
impartirea unur bunuri (comune) cu altii 
Grupul de varsta: 
pozitia in cadrul grupului de varsta trebuie castigata! 
propune modele suplimentare / alternative de urmat 
determina aprecierea valorii reale, respect, stima si uneori chiar dragoste 
Mass-media: 
(ciorchine) 
factor indirect, dar cu impact major si influenta mare (manipulant) 
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Televiziunea este considerate cea mai atractiva sursa de informare, divertisment, culturalizare si formare 
de opinii 
Sugestii 
Aplicatie interactiva : 
Metoda « SCAUNUL FIERBINTE » 
Se scrie pe tabla un termen / notiune / un factor al socializarii (de ex.) pe care un elev care sta pe un 
scaun, cu spatele la tabla, trebuie sa-l identifice punand intrebari colegilor lui,  cu conditia ca acestia sa 
nu raspunda decat cu DA sau NU 
Analiza 
Fiecarui elev i se distribuie un post-it completat cu numele sau pe care trebuie sa-l lipeasca pe catalogul 
emotional (Anexa1) 
Investigaţii suplimentare 
Scrieti pe o foaie de hartie ce v-a placut cel mai mult din Lecţia pe care am facut-o azi si ce v-a placut 
cel mai putin, care notiuni credeti ca le-ati inteles cel mai bine si unde credeti ca ar trebui sa mai 
discutam 
Evaluare  
De realizat o scurta compunere (eseu) 10-15 randuri, in care sa aratati de ce se considera ca locul 
televiziunii -legat de faptul ca este principala sursa de informare – a fost luat in ultimii ani de catre 
Internet. 
ITEM  SUBIECTIV 
Eseu liber (nestructurat) - valorifică gândirea creativă, originalitatea, creativitatea, nu impune cerinţe de 
structură.     
Anexe 
Fisa de lucru 1 
Completati imaginea de mai jos cu fiecare dintre nivelele corespunzatoare piramidei lui Maslow 
PIRAMIDA LUI MASLOW 
 

 
 
FISA DE LUCRU 2 
 
Atribuiti fiecare dintre enunturile de mai jos nivelului corespunzator din „Piramida lui Maslow”: 
Ce bine e in camera mea, desi e frig afara, eu stau inauntru unde e cald si bine! 
Nu-mi place de dl. profesor, nu mi-a apreciat  bine testul pe care l-am dat ieri! 
Mi-e sete! 
I-am spus mamei ca am nevoie de o haina mai groasa si astazi uite ca mi-a cumparat-o! 
As manca o felie de tort! 
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Te iubesc, mami! Nu-i asa ca si tu ma iubesti pe mine? 
Trebuie sa merg la baie! 
Nu stiu unde o sa stam de acum inainte, dupa ce casa noastra a fost luata de ape! 
Sunt foarte fericit sa va spun ca am luat locul I la faza nationala la olimpiada de istorie! 
In sfarsit am reusit sa-mi implinesc un vis de demult: am zburat cu balonul cu aer cald! 
 
FISA 3 
 
Cati oameni sunt intr-un singur om? Tot atatia cate stele sunt cuprinse intr-o picatura de roua sub cerul 
cel limpede al noptii. 
(M. Eminescu)  
 
Un om in adevar bun este acela care ar fi putut fi rau si  n-a fost. 
(N. Iorga) 
 
Orice om – singur – e atat de putin, ca nici nu-i poti zice om. Abia toti oamenii impreuna fac un singur 
om. Oamenii nici nu sunt; este unul singur si acela suntem toti laolalta. 
(L. Blaga) 
 
FISA 4 
Desi în buna parte socializarea coincide cu procesul educatiei, sfera ei de cuprindere este totusi mai 
vasta, atât sub aspectul continutului cât si al obiectivelor sale. Socializarea se realizeaza prin intermediul 
mai multor "agenti" asa cum ar fi : familia, scoala, grupul de prieteni, diferite institutii (economice, socio-
culturale, politice) precum si de mass-media. Ea începe înca din copilarie, odata cu exersarea primelor 
interactiuni si experiente sociale (socializare primara) si continua pe tot parcursul vietii de adult, odata cu 
dobândirea de statusuri si roluri succesive (socializare continua). 
În copilarie, predomina influentele socializatoare exercitate de parinti si grupul de prieteni. Mai târziu, 
influenta exercitata de scoala, de mass media si alte institutii sociale vor completa, modifica capacitatile 
dobândite în cadrul socializarii de baza (primare). 
1.Familia este prima si  o continua lume sociala pentru copil. Ea îi ofera relatii intime, durabile, ea îl 
învata limba, vorbirea . Ea este cea care asigura identitatea sociala initiala a copilului în raport cu rasa, 
religia, clasa sociala, genul. sansele generale în viata (sanatate, educatie, profesie, sunt influentate de 
familie). Kohr (1963-1977) sustinea ca interactiunea între parinte si copil difera de la o clasa sociala la 
alta, datorita valorilor diferite pe care le insufla parintii care apartin unor clase sociale diferite. 
2. Scoala - este cea care mai târziu ofera informatii, deprinderi, valori utile pentru societate. Azi ne 
putem pune problema în ce masura, în România, scoala este ea constienta de rolul pe care îl are în 
socializarea tinerilor. Rolurile nu sunt intime, ci formale, oficiale; profesorul este cel care supravegheaza 
"ce face copilul" nu "cine este copilul" ; uneori, scoala este o experienta noua si dificila pentru acestia din 
urma. În scoala învata multe deprinderi de interactiune interpersonala, învata sa împarta cu altii, sa 
rezolve pe rând diferite sarcini, sa se compare cu egalii lor. 
3. Grupa de vârsta (egali în statut : vârsta, statutul social general). Pozitia sociala în familie este 
automata (mostenitor), în grupele de vârsta trebuie câstigata. În familii si în scoala, socializarea este 
planificata, gândita ; în grupele de vârsta ea are loc fara planificare. Într-un fel, scoala si grupele de 
vârsta slabesc legaturile copilului cu familia (initial atotcuprinzatoare); ele asigura modele suplimentare 
(uneori alternative, pentru comportamente, uneori valori , norme .). 
 4. Mass-media. Daca ceilalti trei factori ai socializarii sunt implicati în contactul interactiv si personal, 
mass-media nu este. În acest caz, comunicarea este indirecta, mediata . Televiziunea are cea mai mare 
influenta, prin opiniile pro si contra pe care le arunca în discutie referitor la diferite probleme. Ea este 
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considerata cea mai atractiva sursa de informare, divertisment, culturalizare, formare de opinii etc. 
(aparatele video, muzica etc., la fel). În prezent, exista o miscare pentru a marca discursurile si casetele 
potential daunatoare pentru procesul de socializare a copiilor si al tinerilor. 
Anexa 1 
 
CATALOGUL EMOTIONAL 
 
NERABDATOR 
 
CURIOS 
 
FERICIT 
 
SUPARAT 
 
SURPRINS 
 
PLICTISIT 
 
INCANTAT 
 
MULTUMIT 
 
OBOSIT 
 
Nota: 
Elevii pot lipi post-it-uri cu numele lor, sau pot fi anonime (diferite imagini sau simboluri alese de ei!!!) 
 
 
 
 
 
 
5.6 Cultura Civica 
 
Lecţia Libertate si responsabilitate 
Autor Moldovan Horatiu Vasile 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Colegiul National,, Andrei Muresanu’’, Dej, Cluj 

Disciplina predată Cultura civica 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a VIII-a 
A. Introducere 
Tema integratoare ,,Diversitate, egalitate de sanse, cetatenie activa” se aplica la clasa a VIII-a A, la ora 
de Cultura civica, in cadrul unitatii de invatare ,,Libertatea si responsabilitatea”. 
Despre libertate si responsabilitate se spun multe si fiecare intelege diferit aceste doua concepte. Mari 
filosofi ai lumii au dezbatut aceste teme si fiecare a ajuns la o concluzie personala,asemanatoare sau 
diferita de cea a celorlalti. Intelegerea si perceperea acertor concepte depinde de fiecare persana in 
parte. De exemplu un adolescent care la aceasta varsta traieste viata cu intensitate are parerea ca are 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

69/180 

 

dreptul sa realizeze orice doreste si ca i se cuvine marea si pamantul . El tinde sa uite ca traieste intr-o 
comunitate si ca pe langa libertate are responsabilitatea de a atinge un scop fara sa dauneze sau sa 
afecteze negativ viata celor din jur. Incet,incet realizeaza ca libertatea de care aude in fiecare zi este o 
libertate limitata deoarece vine cu responsabilitatea de a face mereu bine si de a nu afecta in rau viata 
oamenilor ce te inconjoara. Daca suntem putin ironici si ne gandim la modul in care un infractor vede 
libertatea ne dam intradevar seama ca fiecare persoana are o idee diferita despre acest concept 
complex. 
Parerea mea este ca libertatea se refera la posibilitatea de a alege asupra propriei vieti insa cu anumite 
limite. Nu este asa? Avem puterea de a alege din ce ni se ofera,avem datoria totodata de a nu ingradi 
libertatea celorlalti. Libertate absoluta nu exista deoarece daca oricine ar fi liber sa faca orice atunci fara 
voia sa ar lua dreptul la libertate altcuiva. Daca ne gandim putin la regimurile politice existente de-a 
lungul anilor vedem ca am asistat si inca asistam la incalcari ale dreptului la libertate a polpulatii intregi. 
Un exemplu elocvent in acesta privinta este existenta sclaviei,apoi existenta unor popoare aflate sub 
suzeranitatea altora ,ce reprezinta tot o forma de sclavie. Tot o incalcare al acestui drept este si 
discriminarea sau abuzurile in familie. 
B. Conţinutul educaţional  
Tema integratoare ,,Diversitate, egalitate de sanse, cetatenie activa” se aplica la clasa a VIII-a A, la ora 
de Cultura civica, in cadrul unitatii de invatare ,,Libertatea si responsabilitatea”. 
 Prin tema abordata  este realizata premisa ca  elevul să trăiască, ĩn comunitatea din care face parte, 
cunoşcându-şi pe deplin drepturile şi ĩndatoririle, să facă faţă situaţiilor pe care le va ĩntâmpina ĩn viaţa 
de toate zilele, să ştie să-şi folosească cunoştinţele şi simţul critic pentru a lua o hotărâre, pentru a 
ĩnţelege şi judeca evenimentele, pentru a-şi exprima opiniile şi a emite judecăţi de valoare.Prezenta 
lectie, are ca obiect formarea unor cetăţeni  liberi pentru o ţară liberă. Liberi de nu a face ceea ce le 
place, ci liberi sa actioneze respectand legile si  fiind constienti de raspunderea lor 
Educarea tinerilor ĩn spiritul libertăţii ĩnseamnă o mare răspundere, ĩntrucât trebuie formate trăsături de 
caracter ca altruismul, responsabilitatea, solidaritatea pentru construirea unui mediu social armonios. 
Şcoala are, ca de fiecare dată mijloacele şi pârghiile necesare formării acestor trăsături, dar nu singură 
ci prin implicarea tuturor factorilor care pot produce transformări. 
D. Lista activităţilor elevilor  
Elevii – enumără principalele momen te ale lecţiei 
           - notează în caiete obiectivele. 
            -aplica metoda ciorchine: se completează “boabele” cu cuvinte care arată diferite       intelesuri 
ale formelor libertăţii. 
         -  se impart conform indicatiilor profesorului in 4 grupuri 
 elevii vor defini noţiuni studiate în unitatea de învăţare anterioară 
           - pe baza fişelor primite individual ,elevii vor analiza noţiunea de libertate şi tipurile ei; 
 vor exemplifica şi vor argumenta situaţiile prezentate 
se vor antrena în discuţii pro şi contra pe baza unor fragmente din textul lecţiei, 
raspund la intrebarea pusa de catre professor referitoare la libertatea deplina Sunt atenţi, reflectează la 
întrebarea adresată de profesor şi răspund: deocamdată nu ne considerăm persoane cu libertate deplină 
deoarece familia în primul rând are dreptul de a ne interzice o serie de acţiuni sau comportamente. 
elevii răspund la întrebări si isi iau notite 
se realizeaza turul galeriei aducandu-se completari materialelor realizate de fiecare grupa 
completeaza o fisa de evaluare in care isi spun parerea despre modul de abordare a lectiei, ce au 
invatat de la ceilalti , etc) 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
Aceasta tema integratoare referitoare la diversitate, egalitate de sanse, cetatenie activa este necesara 
elevilor din aceasta clasa atat pentru cunoasterea drepturilor dar si a  responsabilitatilor pe care le detin 
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in calitate de viitori cetateni.Este bine de inteles faptul ca din orice drept rezulta o responsabilitate, acest 
lucru trebuind sa fie inteles de catre elevi. Tema va fi abordata si prin realizarea acestei scheme pe tabla 
Libertatea omului se încadreză între anumite limite din mai multe considerente:  
trăim şi convieţuim ca un grup social eterogen;  
nu trebuie să provocăm răul semenilor noştri;  
libertatea personală este stabilită în baza unor reguli sau norme ale societăţii. 
Normele societăţii pot fi morale şi juridice.  
Normele morale se referă la:  
comportamentul oamenilor;  
 stabilirea raporturilor dintre oameni; 
respectul reciproc.  
Normele juridice mai sunt cunoscute şi sub denumirea de legi, au caracter obligatoriu şi sunt emise de 
către autorităţile statului.  
Respectarea acestor norme de către cetăţeni este poartă denumirea de control social, care se 
realizează prin intermediul recompenselor şi pedepselor.  
Recompensele au drept scop încurajarea oamenilor şi pot veni din partea:  
Unor instituţii sau organizaţii: mulţumiri publice, elogii, distincţii, premii;  
Familiei, prietenilor, vecinilor: aprobare, laudă.  
Pedepsele pot fi date de:  
Autorităţile statului (poliţie, justiţie): contravenţii, confiscarea de bunuri, privarea de libertate;  
Prieteni, vecini, cunoştinţe: dispreţ, batjocură, izolare, marginalizare 
F. Activităţile elevilor  
-Isi notează în caiete obiectivele. Prin aplicarea  metodei  ciorchinelu: se completează “boabele” cu 
cuvinte care arată diferite      intelesuri ale formelor libertăţii. 
  - Se impart conform indicatiilor profesorului in 4 grupuri in cadrul carora elevii vor defini noţiuni studiate 
în unitatea de învăţare anterioară 
   -Vor analiza noţiunea de libertate şi tipurile ei pe grupe pe baza materialelor primate de la professor. 
Reprezentantul fiecarui grup va nota pe tabla informatiile care au fost identificate in surse 
-Vor exemplifica şi vor argumenta situaţiile prezentate 
-Se vor antrena în discuţii pro şi contra pe baza unor fragmente din textul lecţiei, 
- Raspund la intrebarea pusa de catre profesor referitoare la libertatea deplina Sunt atenţi, reflectează la 
întrebarea adresată de profesor şi răspund: deocamdată nu ne considerăm persoane cu libertate deplină 
deoarece familia în primul rând are dreptul de a ne interzice o serie de acţiuni sau comportamente. 
- Răspund la întrebări si isi iau notite 
 - Se realizeaza turul galeriei aducandu-se completari materialelor realizate de fiecare grupa 
-Completeaza o fisa de evaluare in care isi spun parerea despre modul de abordare a lectiei, ce au 
invatat de la ceilalti , etc) 
Evaluarea elevilor şi a activităţii 
  In final, completeaza un chestionar in care spun cam ce i-a pus pe ganduri, ce au invatat de la 
ceilalti , ce cred ca ar putea folosi de la ceilalti, ce recomanda pe viitor, eventual, daca sunt doritori, pot 
sa-si expuna parerile in clasa. 
Evaluarea se va realiza si prin observarea gradului de implicare a elevilor in rezolvarea sarcinilor. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Cultura civica 
Nivelul clasei 
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Clasa a VIII-a 
Durata  
50 min. 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Explorare, antrenare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
să identifice tipurile de : “ libertăţi “, de  “ participare cetăţenească “, de “ responsabilităţi “ 
 să argumenteze consecinţele nerespectării unor valori democratice/ ( limitele libertăţii ); 
 să formuleze opinii pro/contra. 
să-şi utilizeze capacităţile empatice în diverse situaţii civice. 
să înţeleagă sensul noţiunii de limită a libertăţii om 
să compare normele morale cu cele juridice; 
 să precizeze rolul autorităţilor în respectarea normelor societăţii 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijata, investigatie deschisa  
Abilităţile exersate de elevi 
Abilitatea de a colabora cu grupul in vederea realizarii unei sarcini 
Abilitatea de a analiza situatiile observate 
Abilitatea de a formarea  priceperi şi deprinderi în vedere dobândirii de noi cunoştinţe referitoare la 
limitele libertăţii omului ca fiind parte integrantă a unui grup social eterogen şi cu trebuinţe şi nevoi 
diferite.  
Abilitatea de a recunoaste şi de a  se implica în situaţii în care este nevoie de acţiune socială 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
nu este cazul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fisa de lucru, tabla, creta , manualul scolar 
Fisa de evaluare 
Metodologia 
 
-  notează absenţele, 
- captează şi păstrează atenţia, 
- solicită elevilor să numească titlul lecţiei, 
- distribuie fişele didactice. 
- notează pe tablă obiectivele lecţiei, 
- solicită elevilor să rezolve exerciţiul de pe fişa didactică .  
- solicită elevilor să explice semnificaţia conceptului„ valoare”,  
- solicită elevilor să identifice corespondenţa dintre lib. individuală, cea colectivă şi să 
să precizeze raportul dintre libertate şi lege, 
-solicita  să identifice tipuri de norme, legi , care limitează libertatea si de asemenea 
să argumenteze necesitatea legilor, limitelor libertăţii   
   - solicită elevilor să propună câteva măsuri pentru reducerea infracţionalităţii în rândurile minorilor. 
-solicită  elevilor să identifice tipurile de limite ale libertăţii, 
-să compare limitele libertăţii într-un regim democratic, cu cele dintr-un regim totalitar. 
 să explice în ce constă participarea cetăţenească 
-solicită elevilor să precizeze legătura dintre participare, libertate şi responsabilitate. 
Sunt atenţi, reflectează la întrebarea adresată de profesor, - Credeţi că liberatea voastră este deplină şi 
vă puteţi manifesta cum doriţi voi şi în orice împrejurare? Cine este responsabil de acţiunile voastre şi 
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cum acţionează acea persoană sau instituţie? şi răspund: deocamdată nu ne considerăm persoane cu 
libertate deplină deoarece familia în primul rând are dreptul de a ne interzice o serie de acţiuni sau 
comportamente. 
conversaţia  
exerciţiul 
explicaţia 
lucrul în echipe 
studiul de caz 
expunerea 
Cronologie sugerată 
Definirea termenului d e Libertate si responsabilitate 
Impartirea pe grupe si distribuirea fiselor  
      3. Completarea fiselor 
     3. Raportorii grupelor scriu concluziile identificate de grupe  pe tabla 
     4. Dezbaterea pe baza informatiilor obtinute 
    5. Realizarea turului galeriei 
Evaluare 
Se apreciaza nivelul clasei, calitatea raspunsurior  
Notarea elevilor in functie de implicarea in buna desfasurare a orei 
 
 
5.7 Cultura Civica 
Lecţia Instituţii şi practici democratice. Autorităţile publice. 
Autor Maxim Liana 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala cu clasele I-VIII “Constantin Brâncuşi”, Cluj-Napoca, Cluj 

Disciplina predată Cultură civică 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a VII-a  
A. Introducere  
  Disciplina la care am aplicat această temă este cultura civică, la o clasă de nivel mediu şi cu caracter 
eterogen. Am gâdit  tema cu scopul de a concretiza şi aplica o serie de cunoştinţe asimilate în cadrul 
unui subcapitol, de a exersa diferite roluri şi comportamente civice ( cel de cetăţean şi cel de autoritate 
publică ), cât şi pentru a potenţa caracterul interactiv al demersului didactic şi a-i spori atractivitatea. 
B. Conţinutul educaţional  
   În cadrul activităţii am urmărit, mai ales consolidare unor concepte învăţate ( fiind vorba de o lecţie cu 
caracter recapitulativ ), cum ar fi: drepturi cetăţeneşti, comunităţi locale, autorităţi publice centrale şi 
locale, principiul separaţiei puterilor. Au fost anumite dificultăţi în întocmirea unui act normativ ( Hotărâre 
de Consiliu Local ) după un model dat. 
D. Lista activităţilor elevilor  
   Lecţia desfăşurată a avut un caracter recapitulativ, la finalul subcapitolului: „Instituţii şi practici 
democratice”, care conţine următoarele subiecte: „ Principiul separării puterilor în stat”, „Autoritatea 
legislativă”, „Autoritatea executivă”, „Autoritatea judecătorească”, „Preşedintele României”. Lecţia a avut 
un caracter aplicativ, solicitând cunoştinţe dobândite şi în cadrul capitolelor: „Persoana” şi „Omul – fiinţă 
socială”. 
E. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
  Jocul de rol şi sarcinile de lucru desfăşurate i-au determinat pe elevi să exerseze luarea unei decizii de 
interes public, care să servească binele public, pentru a înţelege importanţa acestei activităţi şi, mai ales, 
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responsabilitatea de care trebuie însoţită. Pentru educaţia civică a cetăţeanului conştientizarea acestor 
aspecte este esenţială, iar caracterul interactiv şi aplicativ al activităţii a făcut-o atractivă şi accesibilă. 
F. Activităţile elevilor  
     Lecţia desfăşurată  a fost una de evaluare / recapitulare, de aceea la începutul orei am enunţat titlul 
capitolelor şi subiectelor din care se va lucra. 
     Elevilor li s-a explicat apoi că vor participa la un „joc de rol”, în cadrul căruia, împărţiţi în echipe vor 
interpreta rolul unui Consiliu Local, întrunit într-o şedinţă  cu scopul de a modifica o lege locală. 
     S-au alcătuit cinci grupe de câte cinci elevi. Fiecare grupă a primit mai multe fişe de lucru în care era 
descrisă situaţia concretă care trebuia discutată şi rezolvată, cât şi o listă de cerinţe pe baza cărora să 
se desfăşoare dezbaterea în cadrul grupei, şi anume: 
             - Desemnaţi-vă un preşedinte de şedinţă şi un secretar; 
             - Discutaţi cele 8 situaţii neclare care s-au ivit cu privire la respectarea legii/regulii „Interzis 
accesul autovehicolelor în parc”; 
             - Decideţi, folosind argumente, dacă legea/regula se respectă în fiecare din cele 8 situaţii. Scrieţi 
fiecare decizie în caietul de notiţe. 
             - Întocmiţi şi adoptaţi prin vot textul unei Hotărâri de Consiliu Local – H.C.L.( după model), prin 
care să stabiliţi, în mod argumentat, păstrarea, modificarea sau anularea acestei reguli. Secretarul va 
scrie textul HCL-ului pe foaia format A4. 
     Timpul alocat pentru desfăşurarea aplicaţiei a fost de 20 min. 
      Au urmat prezentările făcute de către „preşedinţii” fiecărui „consiliu local” în care s-au precizat 
deciziile luate în fiecare caz de încălcare a legii puse în discuţie, cât şi conţinutul HCL-ului întocmit. Au 
fost semnalate şi discutate deosebirile de păreri, argumente şi hotărâri ale celor cinci grupe . 
     La finalul orei elevii au fost îndemnaţi să formuleze concluzii, care să releve plusul de cunoaştere şi 
experienţă pe care l-au dobândit în cadrul activităţii, cu privire la: 
                -  rolul unei instituţii cu putere executivă de a lua măsuri prin care o lege generală să se poată 
aplica şi adapta la diferite situaţii concrete; 
                - dificultăţile care pot apărea în exercitarea unui asemenea rol, cât şi responsabilitatea pe care 
o au autorităţile în a servi şi promova binele public; 
                - drepturile cetăţeneşti care au fost puse în discuţie, încălcate sau protejate;   
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii   
       La finalul activităţii toţi elevii  activi şi cu contribuţii interesante în activitatea grupelor, în dezbaterea 
pe clasă şi în formularea concluziilor au fost evaluaţi prin puncte sau note. 
       Câştigul principal al elevilor a fost, însă, plusul de experienţă şi cunoaştere în exersarea unor 
comportamente civice şi roluri politice. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Cultură civică 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
O oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Antrenare, explorare, elaborare, evaluare 
 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
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OBIECTIVE: - să exerseze rolul şi atribuţiile unei autorităţi publice; 
                       - să stabilească importanţa unor drepturi cetăţeneşti şi responsabilităţile care decurg din 
acestea, 
                       - să argumenteze importanţa socială şi utilitatea legilor/regulilor. 
COMPETENŢE: - rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi 
prin relaţionarea     pozitivă cu ceilalţi; 
                             - argumentarea unor opinii în favoare respectării principiilor şi valorilor democratice; 
                             - Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici democratice. 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă, investigaţie dirijată, joc de rol 
Abilităţile exersate de elevi 
Comunicarea  
Colaborarea 
Argumentarea 
Întocmirea unui document tipizat (act normativ) 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fişe de lucru, model de H.C.L., manualul, planşe 
Metodologia 
Metoda „mozaic”, jocul de rol, conversaţia, demonstraţia 
Cronologie sugerată 
- anunţarea temei şi obiectivelor; 
- formarea grupelor şi stabilirea rolurilor în grupe; 
- distribuirea materialelor şi explicarea cerinţelor conţinute; 
- desfăşurarea activităţilor în grup; 
- grupele îşi prezintă deciziile şi argumentele; 
- formularea concluziilor.  
Evaluare 
 - De ce a fost convocată această şedinţă a „Consiliului Local” ? 
 - Pentru că legea nu a fost suficient de clară . 
 - Pentru că unii cetăţeni au fost nemulţumiţi. 
- Ce rol au şi ce putere deţin Consiliile Locale? 
- De ce sunt importante legile / regulile 
- Pornind de la cele 8 situaţii discutate, denumiţi drepturile cetăţenesti puse în discuţie. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
- Cine are rolul principal în rezolvarea problemelor comunitărilor locale? 
Obiective vizate: - de a utiliza şi aplica concepte şi cunoştinţe dobândite; 
                            - de a exersa rolul unei autorităţi; 
                            - de a sublinia importanţa implicării cetăţenilor în problemele de interes public. 
 
Analiza 
Dacă este nevoie sugeraţi analiza ce poate sprijini interpretarea datelor colectate de către elevi  
Investigaţii suplimentare 
- Tema de casă: Scrieţi o listă de activităţi pe care le-aţi desfăşurat pentru binele comunităţii în care trăiţi. 
Denumiţi drepturile ţi responsabilităţile pe care le implică fiecare. 
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Evaluare  
- De ce a fost convocată această şedinţă a „Consiliului Local” ? 
 - Pentru că legea nu a fost suficient de clară . 
 - Pentru că unii cetăţeni au fost nemulţumiţi. 
- Ce rol au şi ce putere deţin Consiliile Locale? 
- De ce sunt importante legile / regulile 
- Pornind de la cele 8 situaţii discutate, denumiţi drepturile cetăţenesti puse în discuţie 
 
5.8 Cultura civica 
Lecţia Drepturile copilului 
Autor Modi Zsuzsanna-Tímea 
Unitatea de învăţământ, localitatea, 
judeţul Liceul Teoretic „Báthory István”, Cluj-Napoca, judeţul Cluj 

Disciplina predată Cultură civică 
Clasa la care se aplică lecţia cl. a VII-a B 
 
A. Introducere 
Cultura civică, ca disciplină inclusă în aria curriculară Om şi societate, are menirea de a forma 
competenţele civice de bază a elevilor, ce se realizează prin cunoaşterea valorilor fundamentale ale 
democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului, dezvoltarea atitudinii tolerante, a capacităţii 
de a accepta şi valorifica alteritatea, diversitatea, multiculturalismul. 
Considerăm că simţul civic presupune în primul rând cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor fundamentale 
ale cetăţenilor în general, iar un prim pas în demersul predării-învăţării drepturilor omului este 
descoperirea drepturilor copilului. 
Pentru a ne atinge obiectivele, activităţile didactice la orele de cultură civică trebuie să fie planificate şi 
realizate într-un cadru mai puţin formal, utilizând cu precădere strategii şi metode interactive. 
B. Conţinutul educaţional  
Educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă revine în mod special în sarcina 
disciplinelor din aria curriculară Om şi societate, în ciclul gimnazial primul Culturii civice. 
Cunoaşterea drepturilor fundamentale ale copiilor va sta la baza respectării demnităţii fiecărui copil, 
respectiv a fiecărei persoane, şi a implicării efective în identificarea şi soluţionarea problemelor concrete 
ce se ivesc în mediul social al elevilor. 
Conţinutul educaţional al acestui portofoliu didactic interdisciplinar  este special dezvoltat pentru a sprijini 
procesul de predare/învăţare, fiind proiectat şi prezentat într-o manieră atractivă, modernă şi motivantă. 
Lecţiile interactive oferă noi metode de învăţare care îmbunătăţesc performanţa şcolară, şi contribuie, 
prin atingerea obiectivelor operaţionale propuse, la formarea de aptitudini, abilităţi şi competenţe. 
C. Lista activităţilor elevilor  
Activităţile elevilor sunt educative, formative, activ-participative, captivante. Scopul lor este dobândirea 
unor cunoştinţe noi şi utilizarea celor vechi. Dezvoltă la elevi aptitudini motrice, aptitudini de a  transfera, 
structura şi aplica cunoştinţe de la o arie curriculară la alta. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 Activităţile propuse pentru predarea temei interogatoare „Educaţie pentru diversitate, egalitate de 
şanse şi cetăţenie activă” au ca scop dezvoltare mai multor inteligenţe şi abordarea temei din punct de 
vedere interdisciplinar. 
 Ariile curriculare atinse: 
Cultura civică: problematica drepturilor copilului; 
Limbă şi comunicare: exprimare, comunicare; 
Arte plastice: elaborarea unui desen sau colaj pe tema proiectului. 
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E. Activităţile elevilor  
Formarea grupelor  
elevii se grupează conform anotimpului în care s-au născut; 
fiecare grupă primeşte o fişă de lucru . 
Analizarea drepturilor copilului 
fişele de lucru primite de elevi conţin două coloane: în prima coloană apar drepturile copilului (varianta 
pentru 14-16 ani), iar în a doua coloană exemple privind respectarea sau nerespectarea drepturilor; 
elevii au sarcina de a identifica exemplele pozitive sau negative pentru fiecare drept în parte. 
Elaborarea unui scurt proiect 
fiecare grupă primeşte o situaţie problematică (absenteism, lipsa îngrijirii medicale, lipsa accesului la 
surse de informare, lipsa condiţiilor de trai decente) cu care s-ar putea confrunta o parte dintre colegii 
lor; 
elevii au sarcina: 
de a identifica drepturile copilului care nu sunt respectate în aceste cazuri; 
de a identifica cauzele care în opinia lor pot genera aceste situaţii problematice; 
de a identifica instituţii sau persoane cu care ar putea colabora în vederea rezolvării situaţiei date; 
de a elabora un plan de acţiune pentru a ajuta colegul care se confruntă cu situaţia dată. 
 
Elaborarea unui desen sau colaj care prezintă situaţia problematică, cauzele ei şi planul de acţiune 
Prezentarea proiectelor 
fiecare grupă de elevi are la dispoziţie 10 minute pentru prezentarea proiectului şi desenului/colajului 
elaborat (fiecare membru al grupei trebuie să aibă rolul lui în prezentare) în modul ales de ei: joc de rol, 
povestire etc. 
după prezentarea fiecărei grupe colectivul de elevi poate formula întrebări pertinente privind planul de 
acţiune elaborat. 
F. Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Se realizează astfel: 
pe tot parcursul lecţiei; 
la sfârşitul lecţiei. 
Are următoarele forme. 
evaluare profesor – elev; 
evaluare elev-elev. 
Se realizează prin: 
completarea fişei de lucru; 
elaborarea proiectului; 
realizarea desenelor sau a colajelor; 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Cultură civică 
Nivelul clasei 
Clasă gimnazială; clasa a VII-a 
Durata  
2 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explorare 
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Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Obiective: formarea simţului civic. 
Competenţe: competenţe civice, competenţe lingvistice, competenţe artistice, competenţe pentru a 
învăţa să înveţi, competenţe antreprenoriale. 
Tipul de activitate  
completarea fişei de lucru; 
identificarea drepturilor încălcate; 
identificarea cauzelor situaţiilor problematice; 
identificarea instituţiilor sau a persoanelor cu care se poate colabora în vederea rezolvării situaţiilor date; 
elaborarea planului de acţiune; 
realizarea unor desene sau colaje; 
prezentarea şi susţinerea proiectelor. 
Abilităţile exersate de elevi 
abilităţi de a  interpreta cazuri reale; 
abilităţi de analiză a unor situaţii problemă; 
abilităţi de argumentare; 
abilităţi de comunicare; 
abilităţi de a exersa spiritul de echipă. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
fişe de lucru multiplicate. 
Metodologia 
problematizare; 
descoperire; 
exemplificare. 
Cronologie sugerată 
Pentru abordarea temei integratoare am alocat 2 ore, prima pentru completarea fişei de lucru şi 
elaborarea proiectelor, a doua pentru prezentarea şi susţinerea proiectelor. 
Sugestii şi sfaturi  
Acest tip de activitate se poate utiliza la mai multe teme în cadrul orelor de cultură civică. 
Evaluare 
Urmărirea riguroasă a activităţii fiecărei grupe – pe tot parcursul orei, ajutarea elevilor la nevoie. 
Evaluarea elev-elev prin formularea unor întrebări pertinente. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Întrebare directoare:  
Care sunt cele mai importante drepturi ale copilului? 
Obiective vizate: 
învăţarea drepturilor fundamentale ale copilului; 
formarea simţului civic şi a responsabilităţii colective. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Elevii trebuie să analizeze situaţiile concrete date. 
Materiale (dacă există)  
Fişe de lucru multiplicate, instrumente de desen. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
Activitatea propriu-zisă 
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se formează grupele; 
se completează fişele de lucru; 
se elaborează proiectele; 
se realizează desenele sau colajele; 
se prezintă proiectele. 
Sugestii 
Profesorul coordonează riguros activitatea elevilor. 
Analiza 
Drepturile copilului şi implicit ale omului sunt incluse în fiecare temă studiată la disciplina Cultură civică. 
Evaluare  
Completarea fişelor de lucru. 
Elaborarea proiectelor. 
Realizarea de desene sau colaje. 
Prezentarea proiectelor. 
Susţinerea proiectelor. 
 
 
5.9 Istorie 
 

Lecţia România după marea unire. Integrarea provinciilor româneşti şi statutul 
minorităţilor, până în anul 1990 

Autor Vomir Vicenţia 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şc. ,,Teodor Murăşanu,, Turda, Cluj 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia a VIII-a 
A. Introducere  
Această lecţie este prevăzută în programa clasei a VIII-a, în cadrul capitolului ”România între democraţie 
şi autoritarism”, sintetizând cunoştinţe ale elevilor şi verificând modul în care şi-au format competenţele 
necesare, pe tot parcursul ciclului gimnazial. 
B. Conţinutul educaţional  
 Istoria ne învaţă că societatea actuala este o societate democratică, o societate interculturală. 
Afirmarea propriei identităţi etno-culturale şi naţionale fără a le nega pe cele ale celorlalţi, respectul 
pentru pluralitate şi diversitate etno-culturală, toleranţa faţă de credinţe religioase şi dialogul cu oamenii 
aparţinând altor confesiuni sunt principalele repere ale educaţiei civice şi democratice. 
 Istoria poate genera o societate în care există un echilibru dinamic între afirmarea identităţilor şi 
promovarea dialogului, o societate ce recunoaşte conflictele şi caută permanent mecanisme de 
gestionare a acestora.  
C. Lista activităţilor elevilor  
1. Realizarea unui afiş care să surprindă diversitatea din grupul lor. 
2. Analiza şi dezvoltarea problemei: avantaje si dezavantaje ale diversităţii. 
3. Discuţii asupra drepturilor omului. 
4. Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase din comunitate. 
5. Metoda cubului pentru analiza situaţiei minorităţilor din România secolului XX. 
6. Dezbatere de idei. 
7. Evaluare - jurnal de clasă. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
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 - Discuţii asupra diversităţii in România , în oraşul nostru şi în clasa de elevi. 
 - Elaborarea unui afiş. 
            - Dezbateri pe tema drepturilor omului. 
 - Sugerarea unor activităţi interculturale. 
  - Folosirea metodei cubului. 
 - Dezbatere.  
 
E. Activităţile elevilor 
 - Realizarea unui afiş care să surprindă diversitatea din clasa de elevi. 
 - Răspunsul la întrebările: Care sunt dezavantajele diversităţii, în general? Există şi avantaje ale 
diversităţii? 
 - Discuţii pe baza standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului pe care un stat 
trebuie să le respecte , indiferent de regimul politic pentru care optează.  
 -Cum a respectat România aceste drepturi după 1918. Argumentare. 
     - Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase care au loc in comunitatea în care 
trăiesc. Se notează datele acestora şi participarea cu prietenii sau colegii. Participarea la o sărbătoare 
religioasă organizată de alţii decât cei din religia proprie. Se notează apoi într-un jurnal cum i-a schimbat 
această experienţă. Ce lucruri aflăm despre celălalt? Invită şi ei pe cineva să celebreze împreuna o zi 
importantă din calendarul religios. 
 - Se cere elevilor să analizeze situaţia minorităţilor în România secolului XX folosind metoda 
cubului, având in vedere următoarele cerinţe: 
 - descrieţi situaţia minorităţilor care existau in România in acea perioadă; 
 - comparaţi situaţia minorităţilor în timpul regimului Antonescu cu situaţia acestora în timpul 
regimului comunist; 
 - asociaţi factorii care au determinat această evoluţie a minorităţilor; 
 - analizaţi măsurile luate împotriva minorităţilor şi explicaţi cui s-au datorat; 
 - exprimaţi-vă propriul punct de vedere cu privire la rolul minorităţilor în societate şi drepturile 
acestora; 
 - argumentează necesitatea respectării drepturilor omului în orice societate. 
 Se formează patru echipe şi se organizează o dezbatere cu tema. S-au  bucurat minorităţile de 
un regim mai bun în timpul regimului comunist? O echipă argumentează răspunsul pro, cealaltă contra. 
Dezbaterea are două parţi. În partea de discurs, un participant din fiecare echipă prezintă argumentele 
pregătite. Participanţii încearcă să combată argumentele parţii opuse. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Profesorul trebuie să organizeze şi să evalueze activităţile elevilor în funcţie de respectarea 
sarcinilor, de implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a 
negocia si ajunge la decizii 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Istorie 
Nivelul clasei 
Foarte bun 
Durata  
50 minute+50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
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Elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Construirea unor explicaţii şi argumente multidisciplinare cu privire la fapte şi procesele istorice. 
Descoperirea unor oportunităţi în cercetarea istoriei ca sursă a învăţării permanente. 
Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice 
studiate. 
Promovarea în şcoală a valorilor interculturale( toleranţa, negocierea, ocupaţia, nonviolenţa, depăşirea 
prejudecăţilor, egalitatea.  
Tipul de activitate  
         - Investigaţie, cercetare dirijată ; investigaţie deschisă, interviul, dezbaterea, participarea la 
evenimente culturale specifice, jurnale de clasă.  
Abilităţile exersate de elevi 
         - discursul , dezbaterea, interpretarea, creativitatea, cercetarea, interpretarea de rol. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul, videoproiectorul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Cărţi, fişe de lucru, articole din presă,planşe 
Metodologia 
Conversaţia euristică, analiza lecturii istorice, dezbaterea, problematizarea,jocul de rol. 
Cronologie sugerată 
1. Evaluarea unui afiş care să surprindă diversitatea din grupul lor. 
2. Analiza şi dezvoltarea problemei: avantaje si dezavantaje ale diversităţii. 
3. Discuţii asupra drepturilor omului. 
4. Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase din comunitate. 
5. Metoda cubului pentru analiza situaţiei minorităţilor din România secolului XX. 
6. Dezbatere de idei. 
7. Evaluare - jurnal de clasă. 
Evaluare 
       Profesorul  organizează şi  evaluează activităţile elevilor în funcţie de respectarea sarcinilor, de 
implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a negocia si ajunge 
la decizii 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
- Discuţii asupra diversităţii in România , în oraşul nostru şi în clasa de elevi. 
 - Elaborarea unui afiş. 
            - Dezbateri pe tema drepturilor omului. 
 - Sugerarea unor activităţi interculturale. 
  - Folosirea metodei cubului. 
 - Dezbatere. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
- Realizarea unui afiş care să surprindă diversitatea din clasa de elevi. 
 - Răspunsul la întrebările: Care sunt dezavantajele diversităţii, în general? Există şi avantaje ale 
diversităţii? 
 - Discuţii pe baza standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului pe care un stat 
trebuie să le respecte , indiferent de regimul politic pentru care optează.  
 -Cum a respectat România aceste drepturi după 1918. Argumentare. 
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     - Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase care au loc in comunitatea în care 
trăiesc. Se notează datele acestora şi participarea cu prietenii sau colegii. Participarea la o sărbătoare 
religioasă organizată de alţii decât cei din religia proprie. Se notează apoi într-un jurnal cum i-a schimbat 
această experienţă. Ce lucruri aflăm despre celălalt? Invită şi ei pe cineva să celebreze împreuna o zi 
importantă din calendarul religios. 
 - Se cere elevilor să analizeze situaţia minorităţilor în România secolului XX folosind metoda 
cubului, având in vedere următoarele cerinţe: 
 - descrieţi situaţia minorităţilor care existau in România in acea perioadă; 
 - comparaţi situaţia minorităţilor în timpul regimului Antonescu cu situaţia acestora în timpul 
regimului comunist; 
 - asociaţi factorii care au determinat această evoluţie a minorităţilor; 
 - analizaţi măsurile luate împotriva minorităţilor şi explicaţi cui s-au datorat; 
 - exprimaţi-vă propriul punct de vedere cu privire la rolul minorităţilor în societate şi drepturile 
acestora; 
 - argumentează necesitatea respectării drepturilor omului în orice societate. 
 Se formează patru echipe şi se organizează o dezbatere cu tema. S-au  bucurat minorităţile de 
un regim mai bun în timpul regimului comunist? O echipă argumentează răspunsul pro, cealaltă contra. 
Dezbaterea are două parţi. În partea de discurs, un participant din fiecare echipă prezintă argumentele 
pregătite. Participanţii încearcă să combată argumentele parţii opuse. 
Materiale (dacă există)  
Fise de lucru,afise,lectura istorica. 
Activitatea propriu-zisă 
Profesorul de istorie organizeaza activitatea. 
Analiza 
-Conform introducerii si a reflectiilor asupra intrebarii directoare. 
Investigaţii suplimentare 
-Continuarea dezbaterilor si a activitatilor propuse in aceasta lectie. 
Evaluare  
Profesorul trebuie să organizeze şi să evalueze activităţile elevilor în funcţie de respectarea sarcinilor, de 
implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a negocia si ajunge 
la decizii 
5.10 Istorie 
Lecţia “ Secolul XX Între democraţie şi totalitarism “  
Autor Cimpean Diana Greta 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Scoala Gimnazială Cristesti, judeţul Mureş 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a VII-a 
A. Introducere  
Uneori te simţi confortabil doar stând degeaba, fără a face nimic, dar alteori vrei să faci mai multe pentru 
a schimba ceva în societate. Este dreptul tău să participi, să-ţi exerciţi influenţa şi să-ţi aduci aportul la 
dezvoltarea societăţii. Poţi să fii un cetăţean activ în multe feluri. Paginile următoare îţi vor da câteva idei 
în legătură cu modul de exprimare a propriei păreri, derularea propriilor proiecte şi cum să stai conectat 
la viaţa publică din jurul tău. 
Cetăţenia activă poate fi definită ca fiind asumarea de către cetăţeni a oportunităţilor de a deveni activi şi 
implicaţi din punct de vedere democratic în definirea şi abordarea problemelor comunităţilor lor şi în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
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Cetatenia activa are la baza faptul ca tinerii trebuie sa fie consultati si informati cu privire la deciziile care 
ii privesc si ii afecteaza. Aceasta informare trebuie sa plece de la nivel local, apoi la nivel regional si as 
extinda la nivel national. Mulţi oameni au probleme sau se simt inhibaţi în participarea activă în cadrul 
societăţii. Exista anumite moduri de a-i motiva si de a dezvolta activitati:  
Învăţarea despre drepturile şi obligaţiile fiecărui cetăţean;  
Valorizarea învăţării iniţiale şi a experienţelor proprii pentru a căpăta mai multă încredere în sine; 
Implicarea în probleme de mediu înconjurător din cadrul comunităţii şi de mai departe; 
Angajarea în învăţare continuă despre poziţia lor în societate; 
Ajutarea migranţilor de a se integra; 
Angajarea în învăţare interculturală; 
Cooptarea mai multor generaţii pentru a învăţa unele de la altele şi/sau să lucreze împreună; 
Explorarea unor moduri de sprijinire a învăţării pentru oamenii cu disabilităţi. 
 
Nivelul clasei: Mediu, elevii au posibilităţi intelectuale, învaţă din conştiinciozitate; instituţia şcolară oferă 
condiţii pentru derularea optimă a demersului didactic centrat pe elev 
B. Conţinutul educaţional  
Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric; 
Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra societăţii;                                        
Prezentarea evenimentelor istoriei contemporane în ordine cronologică,                                                 
Comentarea schimbărilor survenite pe parcursul istoriei contemporane cu ajutorul hărţilor istorice;                                                 
Analiza critică a diferitor opinii pe marginea unui  subiect istoric din secolul al XX-lea; 
Folosirea computerului pentru vizualizarea principalelor momente ale lecţiei. 
D. Lista activităţilor elevilor 
1.Elevii vor răspunde la căteva întrebări frontale adresate de profesor pentru reactualizarea 
cunoştinţelor. 
2.Anuntarea lecţiei noi, precum şi a obiectivelor sale. 
3.Se fac aprecieri asupra calităţii prestaţiei elevilor şi vor fi notaţi. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Lecţia este predată cu ajutorul unei aplicaţii powerpoint. 
F. Activităţile elevilor  
Elevii vor răspunde la căteva întrebări frontale adresate de profesor pentru reactualizarea cunoştinţelor. 
Anuntarea lecţiei noi, precum şi a obiectivelor sale. 
– să definească noţiunile, construind perechi logice;  
– să argumenteze caracterul democratic al articolelor expuse în Constituţie, cercetînd documentul 
propus;  
–să demonstreze că în România a existat un regim democratic, consultînd textul din manual;  
– să numească funcţiile regelui, parlamentului şi ale guvernului completînd textul lacunar; 
– să completeze rebusul propus.  
Se fac aprecieri asupra calităţii prestaţiei elevilor şi vor fi notaţi. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Redactaţi un eseu de maximum 2 pagini în care să expuneţi în scris: „Rolul monarhiei în viaţa politică 
internă a României ” 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina  Istorie 
 
Nivelul clasei   mediu 
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Durata   50 min 
 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Să precizeze cauzele izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial; 
Să indice pe hartă principalele fronturi; 
Să prezinte evoluţia pe fronturi în perioada 1939-1945 
Să argumenteze rolul istoric al personalităţilor  din cel de-al Doilea Război Mondial; 
Să aplice noţiunile de istorie însuşite pentru a realiza prezentarea deciziei de a termina războiul în 
Europa şi Asia; 
Să realizeze comentarii asupra Conferinţelor interaliate din 1943-1945; 
Să compare cauzele-desfăşurarea-urmările celor două războaie mondiale.   
Tipul de activitate  
Descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Cititul hărţii, autoevaluarea, vizualizarea ppt., observarea sistematică 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Computerul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Imagini soft educaţional, atlase scolare, harta războiului mondial din Europa si Asia, desene schematice, 
simulari comuterizate, fişe de evaluare. 
Metodologia 
 Metode- discuţie reflexivă, interpretarea surselor, activitate în grup cu sarcini diferite, problematizarea, 
clustering, proiect individual, scriere liberă, brainstorming; lucrul cu harta; problematizarea; descoperirea; 
instruirea asistată pe calculator (A.E.L.) 
Procedee- munca cu manualul: folosirea tablei; 
Strategia- conversativ+explicativ+exersativă cu elemente de comparaţie, problematizare 
Paşii- organizarea clasei 
Verificarea cunoştinţelor anterioare 
Anunţarea temei şi obiectivelor 
Dirijarea învăţarii 
Atingerea feedback-ului 
Obţinera performanţei 
Asigurarea retenţiei şi a transferului 
Cronologie sugerată 
Notează absenţele; 
Pregăteşte materialele necesare desfăşurării lecţiei. 
Realizează un climat afectiv  
Formulează întrebări/cerinţe care fac apel la cunoştinţele din clase a X-a şi a XI,care au avut ca subiect 
tema Ideologii şi practici politice.  
Enunţă subiectul  lecţiei. Notează pe tablă titlul, monitorizează elevii; 
Organizează învăţarea; 
Scrie pe tablă schema lecţiei 
Se impart fişele de lucru şi sursele istorice elevilor;  
Dirijarea învăţării 
Organizează activitatea elevilor pe următoarea structură:  
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Democraţie şi totalitarism în secolul al XX-lea 
Trăsăturile democraţiei  
Trăsăturile totalitarismului; 
Ideologii şi practici democratice în Europa şi  România. 
Ideologii şi practici totalitare în Europa şi România; 
 Solicită elevilor prin întrebări rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucru independent 
Urmăreşte modul în care elevii rezolvă sarcina de lucru propusă; 
Oferă  informaţii care să-i ajute pe elevi în realizarea sarcinilor de lucru. 
Apreciază răspunsurile date de elevi; 
Solicită aprecierile elevilor legate de modalitatea de desfăşurare a lecţiei. 
Propune elevilor urmatoarea tema: realizarea unui interviú luat părinţilor despre respectarea drepturilor 
omului în comunism. 
Sugestii şi sfaturi  
In redactarea eseului se va ţine cont de utilizarea corectă a informaţiei istorice, încadrarea în spaţiu şi 
timp a evenimentelor, dar şi de aranjarea în pagină. 
Evaluare 
Redactaţi un eseu de maximu 2 pagini în care să expuneţi în scris ce s-ar fi întîmplat dacă în cel de-al 
doilea război mondial învingătoare era Germania? 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Ce trebuie să cunosc la sfârsitul lecţiei? 
Să precizez cauzele izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial; 
Să indic pe hartă principalele fronturi; 
Să prezint evoluţia pe fronturi în perioada 1939-1945 
Să argumentez rolul istoric al personalităţilor  din cel de-al Doilea Război Mondial; 
Să aplic noţiunile de istorie însuşite pentru a realiza prezentarea deciziei de a termina războiul în Europa 
şi Asia; 
Să realizez comentarii asupra Conferinţelor interaliate din 1943-1945; 
Să compar cauzele-desfăşurarea-urmările celor două războaie mondiale.   
Reflectare asupra întrebării directoare 
 
Surse istorice: 
        S1. În zilele noastre, principiul suveranităţii poporului a dobândit în SUA o dezvoltare practic 
inimaginabilă …Uneoti, tot poporul face legile, ca la Atena, alteori câţiva deputaţi, ei înşişi produsul 
votului universal, reprezintă poporul şi acţionează în numele lui, sub supravegherea lui aproape 
nemijlocită. 
           Mărturisesc că dintre tóate guvernările, cea care mi se pare a   corespunde în modul cel mai 
firesc democraţiei este guvernarea republicană. Când starea unui popor se îndreptă spre democraţie, 
república devine deci pentru el o consecinţă probabilă a acestei stări sociale, dar un cred că este o 
consecinşă necesară.   
 (Alexis de Tocgueville, Despre democraţia în America, Editura Humanitas). 
      S2. Democraţia este un sistem politic prost,  cel mai bun  însă,  dintre cele pe care omenirea le- a 
inventa până acum- aşa se pare că ar fi spus fostul prim-minisru britanic Winston Churchill.    
    Acest citat exprimă o realitate importantă: nicăieri în lume un există o formă perfectă de democraţie, 
cu tóate acestea şi în ciuda tuturor criticilor, democraţia este cea mai de succes procedură pentru 
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soluţionarea paşnică a conflictelor. Şi peste tot în lume, în cele mai diverse regiuni şi sisteme oameni 
apelează la ea.      
(Sursa:http://www.dadalos.org/rom/Demokraţie/democratie.htm). 
          S3. Iar dictatura proletariatului, adică organizarea avangarzii celor asupriţi în clasă dominantă 
pentru reprimarea asupritorilor, nu poate da naştere numai unei simple lărgiri a democraţiei. Alături de o 
uriaşă largire a democratismului, care devine pentru prima oară un democratism pentru cei săraci, un 
democratism pentru popor, şi nu un democratism pentrui cei bogaţi, dictatura proletariatului aduce, 
totodată, o serie de îngrădiri ale libertăţii pentru asupritori, exploatatori, capitalişti. Pe aceştia trebuie să-i 
reprimăm pentru a elibera omenirea de robia salariată, împotrivirea lor trebuie s-o sfărîmăm prin forţă, şi 
este limpede că, acolo unde există reprimare, unde există violenţă, nu există libertate, nu există 
democraţie. “ 
Democraţie pentru imensa majoritate a poporului şi reprimarea prin forţă, adică excluderea de la 
democraţie, a exploatatorilor şi a asupritorilor poporului, - iată în ce constă schimbarea pe care o suferă 
democraţia în perioada de trecere de la capitalism la communism. 
(  Lenin, Statul şi Revoluţia). 
         S4. Regimul democraţiei liberale este, în primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamnă că 
cetăţenii participă, direct sau indirect, la putere. Cea mai bună expresie a acestei democraţii pare să fie 
votul universal care permite tuturor cetăţenilor adulţi să-şi desemneze reprezentanţii…Dar acest tip de 
democraţie se vrea şi liberală pentru că ea are drept scop menţinerea şi apărarea libertăţilor 
individuale… 
Libertăţile politice ca libertatea presei, întrunirilor, libertatea conştiinţei,dreptul de a-şi exprima în libertate 
opiniile, siguranţa de a nu fi arestat fără motiv…Libertatea economică e fondată pe ideea că economia 
se supune unor legi naturale şi că statul nu trbuie să le pertube pe acestea prin intervenţii care ar risca 
să le denatureze funcţionarea. 
Liberalismul economic…se proclamă apărătorul celor două postulate : iniţiativa individuală şi 
proprietatea privată. Libertatea socială strâns legată de libertatea economică presupune că statul nu 
trebuie să intervină în raporturile dintre patroni şi salariaţi… 
(Pierre Milza,Serge Bernstein, Istoria secolului XX) 
         S5. „Singurul mod de a înţelege democraţia, ca regim care se opune formelor de guvernare 
autocrată, este de a o caracteriza printr-un ansamblu de norme care stabilesc cine este autoriz să ia 
decizii colective şi prin ce proceduri. (...) În ceea ce priveşte persoanele chemate spre a lua  (...) decizii 
colective, un regim democratic se caracterizează prin atribuirea acestei puteri (care fiind autorizată de 
legea fundamentală, devine un drept) unui număr foarte mare de membri ai grupului. (...)  În  ceea  ce  
priveşte  modalitatea  de  decizie,  regula  fundamentală  a  democraţiei  este  regula majorităţii.”  
(Enciclopedia de istorie universală) 
        S6.  „Democraţia  este  un  sistem  bazat  pe  principiul  conform  căruia  nimeni  nu  se  poate 
proclama conducător, nimeni nu poate deţine puterea în nume personal şi în mod irevocabil. (...) Axioma 
democratică este aceea că puterea omului asupra altor oameni poate fi acordată doar de ceilalţi - iar 
aceasta numai şi numai pe baza revocabilităţii. Aşadar, conducătorii vor deţine această funcţie, ca 
urmare a desemnării libere, neîngrădite de către cei care urmează să fie conduşi. Cu alte cuvinte, 
oricând puterea celorlalţi de a desemna pe cineva este contrafăcută sau anihilată (...) democraţia 
[dispare].” 
  (G. Sartori, Teoria democraţiei reinterpretată) 
           S7 „Stalin  a acţionat nu prin convingere,  explicaţie  şi cooperare răbdătoare  cu poporul,  ci prin  
impunerea  concepţiilor  sale,  solicitând  supunerea  absolută  în  faţa  opiniilor  sale.  Oricine  se 
opunea  concepţiilor  sale  sau  încerca  să-şi  demonstreze  punctul  de  vedere,  era  sortit  să  fie 
îndepărtat  din  conducerea  colectivă  şi  să  sufere  anihilarea  morală  şi  fizică.  Aceasta  a  fost,  cu 
deosebire, adevărat în timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [al Partidului Comunist al 
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Uniunii Sovietice], când mulţi lideri proeminenţi şi membrii ai partidului oneşti şi dedicaţi cauzei 
comunismului, au căzut victime despotismului lui Stalin. (...) Stalin a inventat conceptul de duşman  al  
poporului.  Acest  concept  a  făcut  posibilă  folosirea  celor  mai  crude  mijloace  de  represiune, 
împotriva oricui nu era de acord cu el.” 
         (N.Hruşciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956) 
            S8. „După   părerea   lui Hitler, nu exista nici o alternativă realistă la guvernarea dictatorială. (...)  
El  considerase  democraţia  parlamentară  slabă  şi  ineficientă.  Aceasta  se  opunea  tradiţiilor istorice 
germane bazate pe militarism şi pe absolutism şi, mai mult, încuraja răspândirea unui rău   şi  mai mare:  
comunismul.  (...).  În  locul  democraţiei  de  la Weimar*,  Hitler  prevedea  crearea  unui stat în care să 
existe un singur partid (nazist ) atotcuprinzător şi care să fie condus după principiul dictatorial. Astfel, 
marea masă a populaţiei trebuia subjugată în numele binelui general, în schimb, conducătorul trebuia să 
se înalţe deasupra celorlalţi, ca să insufle naţiunii dorinţa de acţiune şi săia deciziile necesare.”  
(G. Layton, Germania: Al Treilea Reich, 1933-1945) 
            S9. „Pentru fascism, totul este în stat, nimic uman sau spiritual nu există şi nu are valoare în 
afara statului. În acest sens, fascismul este totalitar. În afara statului, [nu există] nici indivizi, nici grupuri 
(asociaţii, sindicate, clase). De aceea, fascismul se opune socialismului, care accentuează mişcările 
politice ale luptei de clasă şi ignoră unitatea statului, care fundamentează clasele socialepe  o  singură  
realitate  economică  şi  morală.  Şi  într-o  manieră  omoloagă,  fascismul  se  opune sindicalismului.”  
(B.Mussolini, Fascismul, 1934) 
         S10.  „Fascismul  [reprezintă  o]  ideologie  şi  un  regim  politic  apărute  în  Europa,  după  Primul 
Război Mondial, în condiţiile declanşării unor crize economice şi sociale (…). Devenind ideologie oficială  
a  mai multor  state,  s-a  caracterizat  prin:  naţionalism  extremist,  misticism,  violenţă,  cultul forţei (...); 
a presupus (...) supunerea necondiţionată faţă de voinţa [liderilor charismatici], tendinţa de monopolizare 
a tuturor sferelor vieţii sociale, promovarea rasismului, în forma antisemitismului şi a şovinismului.” 
                                                                                            (Dicţionar enciclopedic) 
        S11.  „În  Germania  lui  Hitler  exista  o  dictatură  într-adevăr  totalitară,  impusă  prin  teroare  şi 
uniformizare  şi  care  ajunsese  foarte  departe  cu  integrarea  totală  şi  egalizare <tovarăşilor>. 
Monstruosul partid naţional-socialist, aflat într-o permanentă schimbare şi extindere, sugruma, prin 
măsuri  politice  nenumărate,  statul  cu  structura  sa  instituţională  tradiţională,  îi  răpea  cele  mai 
importante  drepturi  şi  distrugea  unitatea  administraţiei.  Spus  mai  clar:  partidul  naţional-socialist, 
care  pretindea  că  întruchipa  voinţa  naţiunii  germane,  făcuse  tot  ce  îi  stătea  în  putinţă,  pentru  a 
dezagrega şi a desfiinţa statul german.”                                                         
(H.Schulze, Stat şi naţiune în istoria Europei) 
        S12. „Prin  instaurarea  nazismului  la  putere,  [în  Germania]  teroarea  devine  politică  de  stat. 
Dacă pentru adepţii regimului totalitar existau avantaje şi perspective materiale, pentru oponenţi se 
întrebuinţau  diverse  metode  de  <convingere>  sau  intimidare:  asasinatul,  arestarea  în  masă, 
percheziţiile  la  domiciliu,  lagărele  de  exterminare  fizică,  retragerea  cetăţeniei.  Gândirea  a  fost 
înlocuită cu lagărul, laboratorul ştiinţific a folosit înarmărilor, literatura cea mai bună a fost pusă pe foc.”  
(Em.Bold, I.Ciupercă, Ascensiunea nazismului) 
         S13.  „Încă  de  la  1  februarie  1933,  Reichstag-ul  [Parlamentul]  fusese  dizolvat  pentru  a  se 
permite naţiunii <să ia parte la guvernarea naţională>. Hitler a început imediat epurarea cadrelor 
republicane   din   administraţie.  O  lege  <pentru  protecţia  poporului  şi  a   statului>   îi  permitea 
interzicerea  ziarelor  şi  a  reuniunilor.  La  27  februarie,  incendierea  Reichstag-ului  (...)  a  oferit 
posibilitatea anihilării partidului comunist, atât de puternic odinioară: conducătorii au fost ucişi sau duşi în 
lagăre de concentrare, formaţiunile de luptă dispersate fără prea mare rezistenţă.” 
(J.Droz, Istoria Germaniei 
Activitatea propriu-zisă 
Răspund cerinţelor profesorului. 
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Îsi pregătesc materialele 
Răspund la solicitare, utilizând informaţiile anterior dobândite. 
Studiază individual  materialele propuse. 
Clasa este împărţită în cinci grupe de elevi,fiecare grupă având sarcini bine stabilite . 
La sfărşitul orei elevii vor fi în măsură să înţeleagă fenomenul totalitarismului şi să aprecieze valorile 
democraţiei. 
Gr.1  Va primi un  set de surse istorice având ca sarcină de învăţare să evidenţieze trăsăturile 
democraţiei. 
S1-Alexis de Tocqueville,Despre democraţia în America 
S2- Democraţia -Internet 
S5-Enciclopedie de istorie universală 
Gr.2  Va primi un set de surse istorice având ca sarcină de lucru  să evidenţieze trăsăturile 
totalitarismului. 
S3-Lenin, Statul şi revoluţia 
S7-N.Hrusciov,Discurs la al XX lea Congres al PCUS 1956 
Gr. 3 Va primi un set de surse istorice având ca sarcină de lucru să identifice principiile fundamentale ale 
unei ideologii democratice , ex.cea liberală. 
S4-Pierre Milza, Istoria secolului XX 
S6-G.Sartori , Democraţia  reinterpretată 
Gr.4 Va primi un set de surse istorice având ca sarcină de lucru să identifice ideiile de bază ale 
ideologiei naziste. 
S8,S11, S12,S13 
Gr.5 Va primi un set de surse istorice având ca sarcină de lucru să identifice ideile de bază ale ideologiei 
fasciste 
S9,S10 
Cu ajutorul elevilor se vor realiza două pânze de păianjen    
 Având în centru conceptele de  Democraţie ,Totalitarism 
Apreciază modul în care au răspuns şi în care s-a realizat lecţia. 
Solicită informaţii legate de rezolvarea temei. 
Sugestii 
Atenţie la indicaţiile profesorului şi la cerinţele fişelor de lucru. 
Analiza 
Sincronizare a fiecărei grupe prin respectarea timpului acordat pentru fiecare cerinţă. 
Investigaţii suplimentare 
Pentru orice nelămurire se va consulta profesorul. 
Evaluare  
Redactaţi un eseu de maximu 2 pagini în care să expuneţi în scris ce s-ar fi întîmplat dacă în cel de-al 
doilea război mondial învingătoare era Germania? 
 
5.11 Limba engleză 
 
Lecţia Poverty 
Autor Muntean Dana 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Internaţională Cluj Napoca 

Disciplina predată Limba Engleză 
Clasa la care se aplică lecţia a VIII-a 
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A. Introducere  
Am aplicat tema egalitatii de sanse si cetateniei active la o lectie de l. engleza optional („Projects”) avand 
ca tema Saracia –„Poverty”. Pentru realizarea in limba engleza a temei e nevoie de un nivel cel putin 
pre-intermediate, dar aspecte ale lectiei se pot valorifica si la alte materii, in limba romana (ed. civica, l. 
romana, consiliere si orientare) 
B. Conţinutul educaţional  
Saracia este o realitate din ce in ce mai prezenta in societatea moderna, iar copiii trebuie invatati sa o 
recunoasca, sa o accepte,sa se implice cat pot in reducerea ei sau ajutorarea celor afectati. Aceste teme 
nu trebuie abordate doar la educatie civica, sau consiliere. Un optional ca Projects faciliteaza abordarea 
unei tematici variate in limba engleza, dezvoltand nu doar capacitatea de exprimare orala si scrisa sau 
receptarea textelor in limba straina, ci si a unor competente sociale, civice, competente de utilizare a TIC 
pentru invatarea pe tot parcursul vietii etc. 
D. Lista activităţilor elevilor  
Este un proiect de o ora, in care elevii descopera, discuta, cauta si exprima solutii despre o problema 
sociala majora, utilizand limba engleza. Ei isi vot dezvolta nu doar competentele de comunicare, ci si pe 
cele de utilizare a Internetului pentru informare, competente civice. Ei trebuie sa explice fenomenul, sa-l 
localizeze, sa-l descrie, sa-i inteleaga cauzele si consecintele, sa identifice modalitati de interventie. In 
grupe, fiecare se va concentra pe unul din aceste aspecte, dar in urma prezentarilor grupelor, tabloul va 
fi complet.  
E. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
Elevii utilizeaza experienta personala, afla cum se pot informa in legatura cu un fenomen social, 
reactioneaza la filme pe tema saraciei, identifica modalitati de actiune la nivelul lor. E important ca elevii 
sa recunoasca si cauzele/consecintele fenomenului, iar prin imaginarea unei lumi fara saracie sau a unui 
ONG in domeniu vor atinge si problematica actiunii sociale si a unei atitudini civice corecte. Din punctul 
de vedere al limbii engleze, aceasta este situatia ideala de invatare: limba se foloseste pentru 
intelegerea lumii in care traim, pentru comunicare despre probleme reale, pentru informare- aspect 
esential in secolul 21. 
F. Activităţile elevilor  
1. Search Internet: World’s Poorest countries. Localizare pe harta a zonelor de obicei considerate sarace 
(ex. Africa, Asia) 
2. Vizionare film Poverty tells many stories  
http://www.youtube.com/watch?v=pSRMeiLljnw&playnext=1&list=PL21FDCE4436A9E6C5&feature=resu
lts_video 
3. Vizionare (fara sunet) a videoclipului „Streets of London”, urmata de vizionare cu cuvinte 
4. Discutie cu clasa: este saracia departe sau aproape de noi? unde o gasim? cine sunt cei mai afectati 
etc.?cum o recunoastem?ce cauze / efecte are? 
5. Activitate in grupe: realizare postere cu teme diferite/grupa (Program ONG care lupta contre saraciei, 
Saracia in lume-extrase Internet sau navigare on-line, Fete ale saraciei-desen, Sfaturi pentru copii, 
Imaginati o lume fara saracie-ce ar fi diferit? 
6. Turul galeriei- fiecare echipa isi prezinta posterul 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Idei care trebuie regasite in lucrarile copiilor: 
-saracia ia amploare si in lumea moderna, fiind cauzata de somaj, probleme economice ale tarilor, 
companiilor etc 
- copiii sunt dintre cei mai afectati (tristete, izolare, absente la scoala, esec scolar , probleme de sanatate 
etc.) 
- putem ajuta prin acte de caritate, prin includerea in grupul nostru a celor afectati, prin meditatii 
colegiale pentru evitarea esecului scolar, proiecte, programe etc. 
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Elevii vor fi apreciati pentru originalitatea ideilor, pentru capacitatea de empatie, pentru atitudinea civica 
demonstrata. Limba engleza va fi evaluata din punct de vedere comunicativ- transmiterea sensului- si nu 
pentru corectitudinea gramaticala. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
L. ENGLEZA 
Nivelul clasei 
INTERMEDIATE 
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării1  
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
exprimarea de opinii, idei referitoare la tema aleasa 
surprinderea informatiilor esentiale dintr-un text citit 
redactarea unui scurt text pe o tema data 
identificarea de solutii la probleme sociale 
Tipul de activitate 2 
investigatie dirijata 
Abilităţile exersate de elevi 
 abilitati de comunicare in grup 
abilitati de actiune civica 
abilitati de utilizare TIC pentru informare si invatare pe tot parcursul vietii 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Computer, Internet, tabla interactiva 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
film youtube, videoclip youtube, extrase Internet, extras text film, coli A3, markere 
Metodologia 
discutie cu clasa, vizionare filme, conversatia, realizare poster, turul galeriei 
Cronologie sugerată 
1. Search Internet: World’s Poorest countries. Localizare pe harta a zonelor de obicei considerate sarace 
(ex. Africa, Asia) 
2. Elevii citesc un text si incearca sa ghiceasca daca personajul principal apartine unei categorii sociale 
avantajate sau nu. 
Vizionare film Poverty tells many stories 
http://www.youtube.com/watch?v=pSRMeiLljnw&playnext=1&list=PL21FDCE4436A9E6C5&feature=resu
lts_video 
3. Vizionare (fara sunet) a videoclipului „Streets of London”, urmata de vizionare cu cuvinte 
4. Discutie cu clasa: este saracia departe sau aproape de noi? unde o gasim? cine sunt cei mai afectati 
etc.?cum o recunoastem?ce cauze / efecte are? 
5. Activitate in grupe: realizare postere cu teme diferite/grupa NGO fighting Poverty- the programme, 
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Facts about poverty- extrase Internet sau navigare on-line, Faces of poverty-desen, Give advice to 
children your age, Imagine a world without poverty) 
6. Turul galeriei- fiecare echipa isi prezinta posterul 
Evaluare 
Idei care trebuie regasite in lucrarile copiilor: 
-saracia ia amploare si in lumea moderna, fiind cauzata de somaj, probleme economice ale tarilor, 
companiilor etc 
- copiii sunt dintre cei mai afectati (tristete, izolare, absente la scoala, esec scolar , probleme de sanatate 
etc.) 
- putem ajuta prin acte de caritate, prin includerea in grupul nostru a celor afectati, prin meditatii 
colegiale pentru evitarea esecului scolar, proiecte, programe etc. 
Elevii vor fi apreciati pentru originalitatea ideilor, pentru capacitatea de empatie, pentru atitudinea civica 
demonstrata. Limba engleza va fi evaluata din punct de vedere comunicativ- transmiterea sensului- si nu 
pentru corectitudinea gramaticala. 
 
5.12 Limba Engleza 
 
Lecţia Steven Biko şi Apartheid 
Autor Zemora Elena Cristina  
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Scoala Gimnazială Nicolae Titulescu, CLUJ-NAPOCA 

Disciplina predată Limba engleză 
Clasa la care se aplică lecţia A VIII-a B 
A. Introducere  
Dacă pornim de la premisa că un om pregătit pentru viaţă este un om care înţelege importanţa 
toleranţei, a diversităţii etnice şi culturale şi care acceptă şi salută existenţa contextelor multiculturale, 
atunci este limpede că un scop major al scolii ca mediu educativ pozitiv îl constituie dezvoltarea la elevi 
a spiritului critic, a creativităţii şi a toleranţei, precum şi înlăturarea ideilor rasiste şi xenofobe.  Abordarea 
de teme legate de drepturile omului, teme social-politice care să deschida o perspectivă multilaterală 
asupra evenimentelor istorice le permite tuturor celor implicaţi în actul de educaţie să schimbe ceva în 
societatea în care există, chiar şi numai prin studierea trecutului prin prisma prezentului şi a normelor 
sociale încurajate în prezent. 
Clasa la care s-ar preta acest experiment ar trebui să fie o clasă cu un nivel bun de limbă engleză şi cu o 
mare deschidere spre comunicare.  Elevii trebuie să fie familiarizaţi cu drepturile omului şi să fi vizionat 
filmul Cry Freedom, care face obiectul prezentului studiu.   
B. Conţinutul educaţional  
 Activităţile propuse sunt creativ-stimulative, centrate pe elev ca agent al propriei dezvoltări şi au ca 
obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de analiză şi sinteză a elevilor, precum şi a capacităţii de comunicare 
prin dezbatere şi argumentare.   Rolul profesorului este de a monitoriza activitatea, de a-i incita pe elevi 
să adopte o pozitie democrată şi obiectivă faţă de aspectele şi ideile prezentate.  Activităţile sunt 
orientate spre descoperire şi dezbatere, totul bazându-se pe expresie liber- dirijată şi spre discuţie de 
grup. 
Conceptele cu care elevii trebuie să fie familiarizaţi sunt drepturile fundamentale ale omului, conceptul 
de cetăţenie activă, toleranţă şi eliminarea prejudecăţilor de orice fel.  De asemenea, va fi clarificată 
ideea de apartheid, pe care de altfel se bazează întreaga discuţie. 
Este necesar ca profesorul să aibă în vedere pericolul care poate apărea, şi anume acela de a cădea în 
extreme în timpul discuţiilor;  profesorul va avea mereu grijă să păstreze un grad ridicat de obiectivitate 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

91/180 

 

în ceea ce priveşte analiza evenimentelor istorice şi să îi încurajeze pe elevi să empatizeze cu toate 
părţile implicate în discutie şi analiză.  De aceea, grupul-ţintă va fi format din elevi maturi, care au făcut 
dovada că pot gândi cu obiectivitate şi fără patos şi că pot să îşi exprime ideile fără exagerări şi jigniri.  
D. Lista activităţilor elevilor  
brainstorming 
exerciţii de citire corectă, fluentă şi expresivă; 
vizionare de film şi dezbatere pe baza filmului 
exerciţii de identificare a caracteristicilor personajelor care fac obiectul studiului şi a relaţiilor dintre 
acesta şi alte personaje/ întâmplări etc 
exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la cele vizionate/ 
lecturate; 
exerciţii de încadrare a momentelor identificate în film/ text în contextul mai larg istoric, politic şi social; 
exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale 
referitoare la cele vizionate/ lecturate; 
exerciţii de identificare a personajelor care participă la acţiune; 
exerciţii de identificare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor 
E. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Competenţele specifice vizate prin lecţie sunt: 
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, talk-show-uri şi identificarea punctului 
de vedere şi a atitudinii vorbitorului 
2.2 Construirea unui monolog pe subiecte de interes care este susţinut prin exemple şi în care sunt 
evaluate informaţiile culese din diferite surse 
3.2 Formularea de contraargumente în cadrul unei discuţii de grup / dialog 
3.4 Formularea unor concesii în cadrul unei negocieri, stabilind limitele peste care nu mai sunt făcute 
altele 
4.1 Parafrazarea unui citat folosind exemple personale / prin raportare la experienţa personală 
În ceea ce priveşte universul tematic, lecţia se încadrează la: 
Aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, culturale, educaţionale, 
ecologice, strategii de utilizare a resurselor) 
Viaţa personală (stil de viaţă, strategii de studiu, comportament social) 
Democraţie, civism şi drepturile omului 
Competenţele se referă la abilitatea de a analiza şi evalua mesajele care parvin în diferite forme, precum 
şi capacitatea de a comunica în mod competent şi argumentat într-o situaţie dată.  Trebuiesc luate în 
calcul toate mijloacele de comunicare (incluzând în această categorie presa scrisă, cinematografia şi 
beletristica) prin care ne parvin mesajele la un moment dat. Abilitatea de a analiza şi evalua imaginile şi 
mesajele, precum şi capacitatea de a conştientiza aceste procese în momentul formulării opiniei 
constituie esenţa competenţei de comunicare,. Ceea ce se doreste este dezvoltarea gândirii critice şi 
capacitatea de soluţionare a problemelor într-un mod creativ, ceea ce le confera educabililor statutul de 
autori de continuturi competent formulate şi rationalizate. 
Ei vor conştientiza astfel multitudinea de forme pe care mesajele le îmbracă.  Acest lucru  îi ajută pe 
tineri să recunoască mai uşor modul în care mesajele care le parvin în diferite forme le influenţează 
deciziile şi îi dezvoltă; totodată, acest lucru îi ajută să gândească critic, să analizeze şi să filtreze 
informaţia în scopul dezvoltării personale.   
F. Activităţile elevilor  
Înainte de Lecţia aceasta, elevii vor viziona un film şi vor lectura anumite texte referitoare la istoria Africii 
de Sud.  Textele includ: o scurtă istorie a Africii de Sud, biografia lui Nelson Mandela, aspecte legate de 
Apartheid, Constituţia şi Drepturile Omului. 
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Aceste activităţi se desfăşoară în orele de limba engleză şi engleză opţional- cultură şi civilizaţie; elevii  
lucrează pe perechi şi în grupe, pe domenii de competenţă specifice fiecărei discipline. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluare formativă orală şi scrisă 
Eseu pe o temă de interes dintre cele discutate 
Dezbatere 
Discurs oral pe o temă de interes dintre cele discutate sau prezentare de proiect 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Limba engleză 
Nivelul clasei 
Avansat 
Durata  
100 minute ( 2 ore de curs) 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
explorare, explicare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
 
Identificarea mesajului global al unui text citit/ audiat 
Anticiparea elementelor de conţinut pe baza unui stimul 
Identificarea detaliilor din texte audiate/ lecturate 
Compararea şi contrastarea a două texte diferite pe baza selecţiei informaţiei relevante din materialul 
studiat 
Identificarea de puncte de vedere şi opinii diferite şi compararea acestora cu punctul propriu de vedere 
Identifcarea elementelor structurale ale unui text literar sau non-literar/ ale unui discurs 
Rezumarea unui text/ fragment/ film 
Compararea evenimentelor identificate într-un film/ text cu evenimente reale 
Redactarea de paragrafe argumentative/ reflective 
Redactarea de recenzii 
Prezentarea activităţii de grup 
Evaluarea activităţii de grup 
Solicitarea/ oferirea de opinii/ instrucţiuni în vederea realizării unei sarcini de lucru 
Prezentarea subiectului, tematicii, simbolurilor, personajelor identificate într-un material studiat  
Cercetarea unei teme şi realizarea unei prezentări pe baza cercetării realizate 
Argumentare pro şi contra unei idei identificate 
Susţinerea punctului propriu de vedere vis-à-vis de o idee/ temă 
Dezbatere pe o temă dată 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijată, investigaţie/cercetare dirijată;  
Abilităţile exersate de elevi 
Observaţie, dezbatere, analiză şi sinteză, comparaţie, studiu individual, lucru în echipă şi în perechi. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Laptop şi videoproiector, film şi fragmente de film 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fişe de lucru 
Fişe de lectură 
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Metodologia 
Joc de rol 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Realizare şi prezentare de proiect   
Cronologie sugerată 
Pasii de urmat: 
Etapa premergătoare: vizionarea filmului Cry Freedom, lecturarea fişelor despre istoria Africii de Sud, 
vizionarea fragmentelor de film despre istoria Africii de Sud, lecturarea materialului informativ despre 
Nelson Mandela şi Apartheid. 
Profesorul împarte elevii în grupuri de lucru şi le cere să redacteze o listă a drepturilor fundamentale ale 
omului, precum şi să le ordoneze în functie de importanţa pe care le-o conferă.  Elevii au la dispoziţie o 
foaie de flipchart pe care să o completeze.  La sfârşitul timpului de lucru, toate foile completate sunt 
afişate în clasă, iar profesorul alege o persoană din grup care să prezinte lista şi argumentele discutate 
în cadrul grupului. 
Profesorul împarte fişa nr.1 (Drepturile Fundamentale ale Omului), şi porneste discuţia referitoare la 
însemnătatea acestor drepturi.  Întrebarea de bază este: sunt anumite drepturi mai importante ca altele? 
Scopul discuţiei este ca elevii să realizeze că toate aceste drepturi sunt la fel de importante pentru o 
funcţionare armonioasă a unei societăţi democratice, bazate pe respect şi libertate.  Apoi, se lecturează 
primul fragment din Declaratia de Independenta, unde apare dreptul fundamental la egalitate.  Se 
discută acest drept în contextul filmului. 
Profesorul scrie pe tablă citatul: The most powerful weapon în the hands of the opressor is the mind of 
the oppressed şi îi invită pe elevi să discute despre relevanţa acestui citat în contextul filmului şi în 
contextul mai larg al evenimentelor petrecute în Africa de Sud între anii 60 şi 90.  Elevii vor lua în 
considerare elementele din fisa nr 2.  Evaluarea acestei activităţi se face printr-o discuţie cu întreaga 
clasă, profesorul invitându-i pe elevi să ia cuvântul şi să prezinte opiniile discutate în cadrul grupului şi 
să adauge idei la cele auzite.  Apoi, profesorul îi invită pe elevi să faca legătura între cele discutate şi 
drepturile omului. 
Profesorul le prezintă elevilor poezia The Lightest Touch şi îi invită să reflecteze asupra legăturii între 
ideea poeziei şi trezirea conştiintei, în contextul filmului.  Urmează etapa de interpretare a simbolisticii 
versurilor.  Se lucrează în perechi şi apoi cu toată clasa în faza de evaluare.  Profesorul trebuie să le dea 
elevilor libertate de exprimare şi opinie, însă să atragă mereu atenţia asupra necesităţii contextualizării 
ideilor exprimate în poezie. 
Profesorul împarte elevilor materialul conţinând citatele celor trei luptători pentru egalitate şi le cere 
elevilor să stabilească legatura intre ideologiile lor.  Apoi, el conduce sesiunea de feedback, punctând 
elementele comune şi scriindu-le pe o foaie de flipchart care va fi afişata la loc vizibil în clasa. 
Urmeaza etapa de realizare de proiect.  Elevii sunt împărtiti în grupe de câte trei.  Fiecărei grupe îi 
revine unul din citatele personajului principal.  Li se cere elevilor să realizeze un proiect în care să 
contextualizeze citatul, să îl explice şi să arate implicaţiile şi consecinţele ideilor respective în societatea 
africană.  Proiectele sunt afişate în clasă şi câte un elev va fi purtătorul de cuvânt al grupului, prezentând 
proiectul în fata celorlalţi elevi.  Ascultătorii evalueaza prestaţia prezentatorului pe baza unei fişe de 
evaluare (vezi anexa). 
Lecţia se încheie cu o sesiune de concluzii, sub forma unei discuţii deschise cu toată clasa, în care se 
răspunde la următoarele întrebări: 
Cât de important este să fie respectate drepturile omului pentru ca o societate să funcţioneze armonios? 
Ce se poate întâmpla atunci cand aceste drepturi sunt încălcate? 
Ce rol au avut oameni ca Steven Biko în dezvoltarea democraţiei? 
Ce înseamna să fii un bun lider? 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

94/180 

 

Cât de puternice sunt cuvintele ca armă?  Ce înţelegem prin armă în acest context? 
Ce ai învăţat despre drepturile omului?  Consideri că este important să înveţi istorie?  De ce? 
Cum putem să evitam repetarea greşelilor mari ale omenirii? 
 Ora se poate încheia cu lecturarea poeziei „I know a place în Africa” şi cu realizarea a ceea ce transmite 
poezia despre spiritul african.  Alternativ, profesorul poate cere elevilor să realizeze o recenzie a filmului 
pe baza unui model studiat anterior, ca aplicabilitate pentru examenele de competenţă lingvistică 
Cambridge.   
Sugestii şi sfaturi  
Lecţia se poate realiza doar după ce elevii au lecturat bibliografia şi au vizionat filmul, deoarece toate 
discuţiile, dezbaterile şi proiectele de grup se bazează pe informaţia obţinută din materialele mai sus 
menţionate. 
În aceeasi manieră se poate lucra pe alte probleme istorice şi sociale, cum ar fi holocaustul, războiul civil 
din SUA, masacrarea indienilor etc.  Internetul oferă o multitudine de materiale (texte, fişe de lucru, filme 
şi documentare etc).  Acestea pot fi integrate şi în orele normale de curs, alocându-li-se 10-15 minute în 
cadrul unei lecţii din manual cu tematica corespunzătoare. 
Evaluare 
Evaluare formativă orală şi scrisă- feedback al discutiilor de grup 
Eseu pe o temă de interes dintre cele discutate/ recenzie de film  
Evaluarea se va face ţinând cont de următoarele aspecte: 
Conţinut 
Structură şi coeziune 
Acurateţe 
Registru şi vocabular 
Efect 
Dezbatere- evaluarea se va face pe baza unei fişe de evaluare  
Discurs oral pe o temă de interes dintre cele discutate sau prezentare de proiect. 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Care sunt drepturile de care ne bucurăm în prezent?  Cât de importante sunt ele pentru noi?  De ce?  
Cunoşti momente în istorie în care aceste drepturi au fost încălcate?  Cu ce consecinţe? 
Prin aceste întrebări se vizează următoarele: 
Anticiparea elementelor de conţinut pe baza unui stimul 
Identificarea de puncte de vedere şi opinii diferite şi compararea acestora cu punctul propriu de vedere 
Solicitarea/ oferirea de opinii/ instrucţiuni în vederea realizării unei sarcini de lucru 
Cercetarea unei teme şi realizarea unei prezentări pe baza cercetării realizate 
Argumentare pro şi contra unei idei identificate 
Susţinerea punctului propriu de vedere vis-à-vis de o idee/ temă 
Dezbatere pe o temă dată 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Profesorul va familiariza elevii cu tema lecţiei prin discutarea întrebărilor de mai sus şi prin referiri la 
materialele studiate anterior. 
Materiale de parcurs: 
Cry Freedom 
The Constitution 
The Declaration of Independence 
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South Africa- a History 
Fragmente din The Long Walk to Freedom 
Materiale (dacă există)  
Fragmente de text  
Fişa de evaluare  
Laptop şi videoproiector, diferite fragmente din film 
Măsuri de securitate a activităţii 
Este necesar ca profesorul să ghideze în permanenţă activitatea elevilor.  Activitatile vor fi intercalate cu 
lectură şi vizionare de fragmente în scop de ghidare.  Fragmentele de film trebuie să arate cele mai 
importante momente, şi anume cele în care, prin actiunile şi cuvintele lui, protagonistul reuseste să 
influenteze hotărâtor atitudinea celor din jur cu privire la problema politică şi socială cu care se 
confruntă. 
Activitatea propriu-zisă 
Paşii sunt următorii: 
In grup, realizaţi o listă a drepturilor fundamentale ale omului şi ordonaţi-le în funcţie de importanţa pe 
care le-o conferiţi.  Realizaţi exerciţiul pe o foaie de flipchart şi pregătiţi-vă să prezentaţi în faţa clasei 
cele discutate. 
Citeşte acum fişa conţinând Drepturile Fundamentale ale Omului.  Reflectează: Sunt anumite drepturi 
mai importante ca altele? Sau consideri că toate drepturile sunt la fel de importante?  Lecturează apoi 
primul fragment din Declaratia Drepturilor Omului, unde apare dreptul fundamental la egalitate.  Discută 
despre acest drept în contextul filmului. 
Porneste de la citatul: The most powerful weapon în the hands of the opressor is the mind of the 
oppressed şi discută relevanţa acestui citat în contextul filmului şi în contextul mai larg al evenimentelor 
petrecute în Africa de Sud între anii 60 şi 90.  Pregăteste-te să îţi împărtăşeşti opiniile. 
The Lightest Touch este o poezie care se află în strânsa legătură cu conceptul de trezire a constiintei, în 
contextul filmului.  Interpretează simbolistica versurilor.  Lucrează cu perechea ta şi apoi împărtăşeşte 
clasei cele discutate.   
Lecturează citatele celor trei luptători pentru egalitate.  Care este legătura dintre ei?  
Lucrati în grupe de câte trei.  Fiecărei grupe îi revine unul din citatele personajului principal.  Realizaţi un 
proiect în care să contextualizati citatul, să îl explicaţi şi să arătaţi implicaţiile şi consecinţele ideilor 
respective în societatea africană.  Proiectele vor fi afişate în clasă şi câte un elev va fi purtătorul de 
cuvânt al grupului, prezentând proiectul în faţa celorlalţi elevi.   
La final, reflectează asupra următoarelor întrebări: 
Cât de important este să fie respectate drepturile omului pentru ca o societate să funcţioneze armonios? 
Ce se poate întâmpla atunci când aceste drepturi sunt încălcate? 
Ce rol au avut oameni ca Steven Biko în dezvoltarea democraţiei? 
Ce înseamnă să fii un bun lider? 
Cât de puternice sunt cuvintele ca armă?  Ce înţelegem prin armă în acest context? 
Ce ai învăţat despre drepturile omului?  Consideri că este important să înveţi istorie?  De ce? 
Cum putem să evităm repetarea greşelilor mari ale omenirii?  
Analiza 
Este foarte important ca activităţile să fie centrate pe elev.  Profesorul doar monitorizează activitatea.  
Evaluarea va fi făcută fie cu toata clasa, într-o discuţie dirijată de către profesor, fie tot de către elevi, pe 
baza fişelor de evaluare. 
Investigaţii suplimentare 
Recenzie de film; utilizarea acestor tipuri de activităţi pentru discutarea altor teme similare; realizarea 
unei scurte piese de teatru; redactare de poezie sau articol de ziar; realizarea unui discurs din 
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perspectiva unuia dintre personaje etc. 
Evaluare  
Feedback al discuţiilor de grup. 
Eseu pe o temă de interes dintre cele discutate/ recenzie de film.  Evaluarea se va face ţinând cont de 
următoarele aspecte: conţinut, structură şi coeziune, acurateţe, registru şi vocabular, efect. 
Dezbatere- evaluarea se va face pe baza unei fişe de evaluare. 
Discurs oral pe o temă de interes dintre cele discutate/ prezentare de proiect. 
 
5.13 Limba si literatura romana 
 

Lecţia Baltagul de Mihail Sadoveanu 
Lumea descrisă: Oameni şi obiceiuri  

Autor Buda Georgeta 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică lecţia a VIII-a  
A. Introducere  
Tema integratoare 6 s-a aplicat la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ cls. a VIII-a A, nivelul clasei mediu. 
Lumea descrisă în romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, obiceiurile prezentate, tradiţiile amintite, 
preocupările oamenilor acelor vremuri, viaţa de zi cu zi sunt câteva elemente care trebuie să ne facă 
astăzi să ne dorim cu adevărat să vedem de unde venim, ce am fost, ce suntem, ce vom deveni. Pentru 
diversitatea prezentată în roman, pentru valorile şi modalităţile de trai, elevii trebuie să facă asociaţii şi 
să reliefeze aspectele pozitive ale societăţii acelor vremuri, neajunsurile şi legătura pe care o poate 
trasmite opera literară şi influenţele ei asupra societăţii contemporane. 
Lecţia este interdisciplinară, deoarece are în vedere aspecte ce ţin de geografie, de istorie, de religie. 
B. Conţinutul educaţional  
       Prezentarea aspectului monografic al satului moldovenesc de munte. 
       Identificarea trăsăturilor specifice acestor oameni, a obiceiurilor şi tradiţiilor. 
       Cultivarea respectului faţă de valorile umane, faţă de valorile culturale. 
C. Lista activităţilor elevilor  
       -identificarea trăsăturilor oamenilor de la munte; 
       -recunoaşterea trăsăturilor specifice celor două lumi prezentate; 
    -diferenţierea obiceiurilor şi a tradiţiilor; 
    -interpretarea viziunii autorului asupra universului rural; 
    -delimitarea propriilor convingeri morale în raport cu lumea înfăţişată; 
    -cunoaşterea modului în care scriitorul reconstituie structuri sociale ce aparţin unui mod  
     arhaic de viaţă, cu profiluri umane determinate de acestea. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Această tema se încadrează în unitatea de învăţare. „Genul epic. Romanul”. 
E. Activităţile elevilor  
      - să identifice trăsăturile oamenilor de la munte; 
      - să recunoască trăsăturile specifice celor două lumi prezentate; 
   - să diferenţieze obiceiurile şi tradiţiile; 
   - să interpreteze viziunea autorului asupra universului rural; 
   - să delimiteze propriile convingeri morale în raport cu lumea înfăţişată; 
   - să cunoască modul în care scriitorul reconstituie structuri sociale ce aparţin unui mod  
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     arhaic de viaţă, cu profiluri umane determinate de acestea. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
poze din timpul activităţilor 
fişe de observaţie  
           Evaluarea se realizeaza pe tot parcursul activităţii prin observare sistematică, comentarea unor 
secvenţe, autoevaluare şi interevaluare. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina: Limba şi literatura română 
 
Nivelul clasei: mediu 
 
Durata :50 min 
 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE: 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare 
monologată şi dialogată 
3. Receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse. 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 
realizare, cu scopuri diverse. 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
2.1.construirea unui discurs oral pe o temă dată 
3.1.dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date 
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele 
4.1.redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă 
COMPETENŢE: 
identificarea trăsăturilor oamenilor de la munte 
recunoaşterea trăsăturilor specifice celor două lumi prezentate 
diferenţierea obiceiurilor şi a tradiţiilor 
interpretarea viziunii autorului asupra universului rural 
delimitarea propriilor convingeri morale în raport cu lumea înfăţişată 
cunoaşterea modului în care scriitorul reconstituie structuri sociale ce aparţin unui mod arhaic de viaţă, 
cu profiluri umane determinate de acestea 
Tipul de activitate  
-investigaţie dirijată; 
Abilităţile exersate de elevi 
-abilitatea de a descoperi elemente privind o temă dată;  
-abilitatea de a face conexiuni între noţiuni întâlnite la mai multe discipline; 
-abilitatea de a evidenţia rolul elemnetelor centrale ale lecţiei; 
-abilitatea de a motiva o opinie. 
          Aceste abilităti sunt dobândite de către elevi atât în cadrul disciplinei limba şi literatura română, în 
lecţiile anterioare, cât şi la alte discipline. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
-calculatorul pentru a prezenta materialul didactic; 
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-videoproiector.  
-MP3 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
-fişa de lucru, romanul- textul suport, manualul, prezentare power-point, creta colorată, audiţii muzicale 
sugestive. 
Metodologia 
-exerciţiul; 
-conversaţia euristică;  
-învăţarea prin descoperire;  
-observaţia; 
-investigaţia comună;  
-brainstormingul. 
Cronologie sugerată 
-discutarea unor texte sugestive;  
- identificarea trăsăturilor esenţiale ale oamenilor de la munte;  
-prezentarea muntenlor din zona satului Măgura;  
-comentarea unor figuri de stil care vizează trăsăturile muntenilor; 
-prezentarea lumii rurale şi a lumii de la oraş; 
-recunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor din zona Tarcăului; 
-prezentarea celor trei evenimente esenţiale ale existenţei; 
-comentarea unor imagini. 
Sugestii şi sfaturi  
-respectarea valorilor umane şi culturale. 
Evaluare 
      Evaluarea se realizeaza pe tot parcursul activităţii prin observare sistematică, comentarea unor 
secvenţe, autoevaluare şi interevaluare. 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
  De ce este important să cunoaştem trecutul, valorile în care credeau înaintaşii noştri, care sunt 
obiceiurile şi tradiţiile româneşti? 
   Obiectivele lecţiei vizează cunoaşterea valorilor umane, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a aspectului 
monografic al satului românesc,dar şi posibilitatea de a urma nişte modele comportamentale.   

Reflectare asupra întrebării directoare 
Lectura unor opere literare în proză-romane care urmăresc aspectul rural şi viaţa de familie. (ex. Mara 
de Ioan Slavici, Viaţa la ţară de Duiliu Zamfirescu ), dar şi a unor texte nonliterare (ex. Manual de religie, 
de cultură civică). 

Materiale (dacă există)  
-fişa de lucru, romanul- textul suport, manualul, prezentare power-point, creta colorată, audiţii muzicale 
sugestive. 
Activitatea propriu-zisă 
Activitate frontală:  identificarea trăsăturile esenţiale ale oamenilor de la munte, a muntenilor în special  
-Trăsăturile oamenilor de la munte, în general, sunt:  
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ţi; 
viaţă dură, trăind în zone dificile; 

şoară şi mulţumiţi; 
ţii frumoase şi iubeţe. 

-Muntenii sunt: 
ştiţi, împăcaţi cu soarta lor; 

ţi şi nestatornici ca apele; 
răbdători în suferinţi; 

ără griji în bucurii; 
-se de oamenii de la munte; 

ţia, datinile. 
-Este prezentat personajul absent, Nechifor Lipan. 
-Muntenii aparţin lumii în general şi sunt foarte legaţi de natură. Prin aceste comparaţii se observă mai 
bine caracterul lor. 
Activitate pe perechi: prezentaţi aspectele lumii de la sat şi a celei de la oraş 
-Lumea de la oraş este prezentată astfel: 

ă după anumite reguli şi ierarhii; 
ă: regele; 

ă poruncă şi cu rânduială; 
ează ceea ce s-a întreprins.  

-Lumea de la sat este prezentată astfel: 
ăiesc cum au apucat şi cum îi taie capul; 
ă tradiţiile, cred în Dumnezeu şi îşi fac singuri dreptate; 

ău (obiceiul); 
ăriei este cea tradiţională; 

ţiile din familie se bazează pe o anumită tradiţie: băieţii moştenesc meseria tatălui, fetele sunt acasă 
cu mamele. 
Activitate frontală:  
-Obiceiuri şi tradiţii de pe valea Tarcăului: 
a) obiceiuri: 

ţă iese în sat; 
nerii merg la horă, joc; 

 
ărbatul este conducătorul familiei. 

b) tradiţii: 
ărbătorile de iarnă implică capra, căluţul, urările; 

ă: sfinţirea fântânilor, a izvoarelor, apelor. 
-discuţii referitoare la lumea contemporană 
Activitate de grupe: fiecare grupă va detalia specificul evenimentelor esenţiale ale existenţei 
-Cele trei evenimente esenţiale ale existenţei sunt botezul, nunta şi înmormântarea. 
-Botezul: 

ă şi bani pe fruntea creştinului; 
ă: oameni veseli, petrecăreţi, gălăgioşi; 

ţia evenimentului: încreştinarea. 
-Nunta: 

şi druştele cu capete înflorite, nevestele în catrinţi şi bondiţi, vorniceii îmbie pe 
străini cu vin, străinii fac urări mirilor; 

ă: oameni veseli, petrecăreţi, gălăgioşi; 
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ţia evenimentului: unirea destinelor. 
-Înmormântarea: 

ărilor, privegherea, oameni cu buciume, femei bocitoare, lăvicer pe 
capac, pânză pentru datina podurilor, pomana şi praznicul mortului. 

ă: oameni liniştiţi; 
ţia evenimentului: trecerea într-o altă lume. 

Activitate frontală: elevii comentează imaginile prezentate în power-point. 
Activitate frontală: elevii comentează citatului 
“În timp ce politica sfâşie naţiunile şi fanatismul pe cetăţeni, literatura îi uneşte. Ce frumos elogiu adus 
artelor şi cât de adevărat!” 
Sugestii 
-când activitatea se efectuează pe grupe, rezultatele investigaţiilor se prezintă de către liderul grupului. 
Investigaţii suplimentare 
      Realizarea unui proiect cu tema: Obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti în alte zone geografice. 

Evaluare  
        Evaluarea se realizeaza pe tot parcursul activităţii prin observare sistematică, comentarea   unor 
secvenţe, autoevaluare şi interevaluare. 
 
5.14 Limba si literatura romana 
 
Lecţia Lumea satului oglindită în nuvela ,, Popa Tanda’’ de Ioan Slavici 
Autor Fodor Daniela 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică lecţia a VIII- a  
 
A. Introducere  
     Tema integratoare 6 s-a aplicat la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ cls. a VIII-a C, nivelul clasei 
mediu. Ioan Slavici scrie o literatură orientată către viaţa satului, având în centrul ei omul capabil de o 
puternică trăire interioară, păstrător al unor norme şi principii morale. Orice abatere de la aceste principii 
morale este grav sancţionată. Îi place să dojenească, să mustre, pentru el literatura fiind o modalitate de 
a educa şi de a forma oameni. 
 Elevii trebuie să observe că opera ,,Popa Tanda’’ este o pledoarie pentru echilibru moral, chibzuinţă, 
fericire prin iubire. Personajul principal prin eforturi susţinute le modifică enoriaşilor atitudinea faţă de 
muncă, dar se schimbă şi pe sine. 
     Cu mentalitatea-i robustă şi nesofisticată, Slavici consideră că viaţa merită să fie trăită prin 
satisfacţiile materiale şi morale, în conformitate cu însăşi natura umană. ,,Popa Tanda e un mărgăritar 
de popă românesc, vrednic a figura în orice carte de citire pentru sate, un popă cu gura de lup şi inima 
de miel care, mai cu bătaia de joc, mai cu sfatul, dar cu pilda proprie mai cu seamă ridică nivelul moral şi 
material al unei pustietăţi cum este a Sărăcenilor’’  
     Elevii vor observa că năzuinţa către o viaţă mulţumită, dominată de satisfacţii (materiale, dar mai ales 
morale), i se pare lui Slavici în conformitate cu însăşi natura umană. Principalul e să nu cădem în 
exagerări, să ştim unde să ne oprim, astfel ca plăcerea să nu degenereze în viciu. Ei vor reliefa 
aspectele pozitive ale societăţii acelor vremuri dar şi neajunsurile acesteia, lipsa de informaţii etc. 
B. Conţinutul educaţional  
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-identificarea descrierilor; 
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor în ceea ce priveşte imaginea satului, locuitorii lui; 
-imaginea satului transilvănean cu obiceiurile, datinile, credinţele sale; 
-rolul modelului în viaţa oamenilor; 
-identificarea valorilor morale care ghidează viaţa sătenilor. 
C. Lista activităţilor elevilor  
 -cunoaşterea terminologiei şi noţiunilor operaţionale specifice literaturii; 
 -expunerea într-un limbaj original al conţinutului operei; 
  -identificarea mesajului şi particularităţilor artistice ale operei; 
 -aprecierea sporului de expresivitate pe care îl aduc citatele folosite în contextul unei analize literare; 
 -exprimarea corectă şi nuanţată. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Această tema se încadrează în U.I. „Textul în proză”. 
E. Activităţile elevilor  
          -se identifică asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte imaginea satului; 
          -se interpretează citate; 
          -se stabilesc defectele şi calităţile personajelor; 
          -se identifică schimbările ce au loc pe parcursul timpului; 
          -se creează texte pornind de la constatări date; 
          -se evidenţiază rolului modelului în lumea satului ; 
          -se exprimă corect şi nuanţat 
 
            Studiul textuluil a continuat, elevii având ca sarcină de lucru descoperirea asemănărilor şi 
deosebirilor în ceea ce priveşte lumea satului, cauzele, viciile personajelor. Pe baza discuţiilor şi a fişelor 
cu itemi diferiţi, se stabilesc concepţiile de viaţă ale personajelor, egalitatea de şanse, drepturile şi 
obligaţiile într-o societate, iniţiativa individuală 
            Elevii au lucrat apoi pe grupe şi au descoperit alte trăsături ale textelor de pe fişa de lucru. În 
continuarea lecţiei, elevii au creat individual texte pe baza unor întrebări. 
          S-a accentuat caracterul interdisciplinar al lecţiei de limba şi literatura română cu artele plastice 
(prin cele două imagini), cu educaţia civică (prin evidenţierea drepturilor şi obligaţiilor într-o societate ), 
cu geografia (prin paralela descrierii geografice cu cea literară în urma textelor create). 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii  
poze din timpul activităţilor 
fişe de observaţie  
             Evaluarea se realizeaza pe tot parcursul activităţii prin observare sistematică, prezentarea 
textelor create, autoevaluare şi interevaluare. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina: Limba şi literatura română 
 
Nivelul clasei: mediu 
 
Durata :50 min 
 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
COMPETENTE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:  
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2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare 
monologată sau dialogată 
3. Receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse. 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 
realizare, cu scopuri diverse. 
 
COMPETENTE SPECIFICE: 
-cultivarea receptivităţii literar-artistice; 
-dezvoltarea capacităţii de a vorbi literar; 
-formarea abilităţilor de analiză a unui text literar; 
-dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală; 
COMPETENŢE: 
           Dezvoltarea unei componente referitoare la diversitate, egalitate de şanse; 
           cunoaşterea terminologiei şi noţiunilor operaţionale specifice literaturii; 
          -expunerea într-un limbaj comun al conţinutului operei; 
          -identificarea mesajului şi particularităţilor artistice ale operei; 
          -aprecierea sporului de expresivitate pe care îl aduc citatele folosite în contextul unei analize 
literare; 
          - exprimarea corectă şi nuanţată. 
Tipul de activitate  
 
-descoperire dirijată; 
Abilităţile exersate de elevi 
-abilitatea de a descoperi elemente privind o temă dată;  
-abilitatea de a face conexiuni între noţiuni întâlnite la mai multe discipline; 
-abilitatea de a evidenţia rolul elementelor centrale ale lecţiei; 
-abilitatea de a crea. 
          Aceste abilităti sunt dobândite de către elevi atât în cadrul disciplinei limba şi literatura română, în 
lecţiile anterioare, cât şi la alte discipline.  
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatoare, laptop 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
-creta colorată, fişe de lucru, planşa, bileţele, texte literare, imagini 
Metodologia 
Precizaţi metoda, paşii şi întrebările ce vor dirija activitatea elevilor 
-jocul didactic;  
-exerciţiul creativ;  
-conversaţia euristică;  
-învăţarea prin descoperire;  
-observaţia. 
Cronologie sugerată 
identificarea celor două descrieri ale satului; 
identificarea concepţiei lui Slavici referitoare la rolul literaturii; 
identificarea valorilor umane din lumea satului; 
identificarea drepturilor şi îndatoririlor într-o societate; 
concepţii diferite despre viaţă; 
identificarea schimbărilor şi rolul modelului. 
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Sugestii şi sfaturi  
-respectarea valorilor umane. 
Evaluare 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
      De ce este important să cunoaştem aspecte din trecut , valorile după care se conduceau oamenii, 
obiceiurile şi tradiţiile acestora? Cine le era model? 
      Obiectivele lecţiei vizează investigarea textului literar  
(cele două descrieri ale satului), şi identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre oamenii aparţinând 
unei comunităţi rurale sărace dar şi rolul unui model. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Lectura unor texte literare în proză (ex. Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu), dar şi a unor texte nonliterare 
(ex. Manual de geografie), prezentarea unor imagini. 

Activitatea propriu-zisă 
Activitate pe grupe: 
Satul este un loc în care se desfăşoară conflicte, în care se ciocnesc oameni autentici. Slavici percepe 
satul ca un organism viu, în care morala acţionează cu putere de lege. Alegeţi dintre variante cele care 
se potrivesc textului studiat: 
a. Oamenii erau foarte diferiţi , cu o condiţie socială foarte bună 
b. Ei aveau şansa de a fi altfel 
c.Dorinţa  unui om de a înţelege lumea şi de a o schimba în bine 
d.Oamenii au drepturi şi îndatoriri într-o societate  
 
Activitate pe echipe 
I. Interpretaţi citatul:,,Rolul literaturii este de a educa, de a forma oameni’’ I.Slavici 
II.Care personaj ilustrează principii etice, precepte morale, virtuţi pe care omul trebuie să le respecte în 
viaţă? 
III.De ce nu erau responsabili sărăcenenii? 
IV.Care erau obligaţiile lor? 
V.Ce îi determină să se schimbe? 
 
Activitate frontală: Sherlock Holmes 
În decursul lecturii se pot aplica câteva dintre cele mai cunoscute vorbe înţelepte româneşti.Citeşte-le, 
apoi încearcă să le dezvolţi în câteva enunţuri: 
 
Munca e blagoslovită, când te ţii de ea ai pită; 
Limba izbeşte în dintele ce te doare; 
Lenevia e soră bună cu sărăcia; 
Iarba rea creşte repede, iar cea bună – încetul cu încetul; 
Omul sfinţeşte locul; 
Gura taie mai mult decât sabia. 
 
Activitate pe grupe: FIŞA DE LUCRU  
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Descrie satul Sărăceni la venirea preotului şi la final; 
Compară relaţia preotului cu sătenii în primii ani şi în finalul lecturii; 
Asociază cele două metafore cu care cei din sat îl numesc pe părinte cu modul său de a se comporta; 
Analizează starea materială a preotului în primii ani la Sărăceni; 
Aplică câte o etichetă metaforică fiecăruia dintre personaje; 
 
Activitate frontală: 
Gândeşte-te ce s-ar fi întâmplat dacă preotul Trandafir nu ar fi rămas în Sărăceni şi locuitorii n-ar fi avut 
mult timp preot în sat; 
Numeşte sentimentele pe care ţi le trezeşte în suflet stăruinţa şi dorinţa preotului de a schimba 
mentalitatea enoriaşilor; 
Precizează faptele pozitive evidenţiate de text; 
Menţionează defectele personajelor care s-au ameliorat cu trecerea anilor şi prin dorinţa acestora de a 
progresa. 
Activitate individuală Personajele sub lupă 
În decursul acţiunii, personajele intră în situaţii problematice, ciocnindu-se în opinii (conflicte sociale) sau 
traversând adevărate crize sufleteşti 
(conflicte psihologice). Transcrie pasaje potrivite pentru a ilustra aceste afirmaţii: 
Temă de gândire:Delphi  
Discutaţi mai întâi în perechi şi apoi pe grupe despre misiunea nobilă a preotului, mai ales în lumea 
satului de acum 200 de ani.  
Ce credeţi că s-ar fi întâmplat cu omenirea dacă nu ar fi avut sprijinul religiei şi iertarea preotului? 
În epoca noastră, când omul e atât de puternic, încât stăpâneşte prin inteligenţă universul ca un 
Dumnezeu al naturii, mai e nevoie de religie 
Sugestii 
-respectarea normelor de punctuaţie şi de ortografie, exprimarea nuanţată. 
Investigaţii suplimentare 
      Realizarea unui proiect cu tema: Imaginea satului în opere literare studiate. 
Evaluare  
  Evaluarea se realizeaza pe tot parcursul activităţii prin observare sistematică, prezentarea textelor 
create, autoevaluare şi interevaluare. 
 
5.15 Religie ortodoxă 
 
Lecţia Violenta acasa, in scola si in comunitate 
Autor Bagacian Maria 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Scoala Gimnazială nr.1  Gherla, jud. Cluj 

 
A.Introducere  
 
      Violenţa este întâlnită practic oriunde în jurul nostru, în familie, pe stradă, în şcoală, în societate, în 
media, mai nou şi din păcate în foarte multe filme sau chiar în benzi desenate adresate copiilor. Violenţa 
are diferite forme de manifestare. Tocmai datorită faptului că studiile de specialitate arată o creştere a 
cazurilor de violenţă în şcoală, şcolile noastre beneficiază de posibilitatea participării, a integrarii în 
proiecte naţionale vizând combaterea violenţei. Ca un semnal de alarmă pentru generaţiile viitoare, 
pentru societatea de mâine, este imperios necesar să se cunoască în primul rând cauzele care conduc 
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la forme violente de manifestare, să se încerce gestionarea conflictelor, managerierea situaţiilor 
conflictuale. Cu cât violenţa din viaţa societăţii este mai des popularizată de mass media, cu atât 
agresivitatea celor tineri creşte. 
      Violenţa este acceptată ca o cale de a rezolva conflictele. Acest lucru produce numeroase probleme, 
deoarece copiii învaţă din mediul în care trăiesc. Considerăm că alături de cunoaşterea cauzelor legate 
de violenţă, trebuie să clarificăm noţiunea de Asertivitate şi, în plus, să nu uităm niciodată că toţi suntem 
oameni şi suntem egali, că în societate avem aceleaşi drepturi, dar şi aceleaşi îndatoriri faţă de aceasta. 
      Tocmai de aceea am considerat că cele trei probleme derivă firesc una din alta şi de aceea trebuie 
să fie analizate împreună. 
      Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric Debarbieux, specialist în problematica violenţei în mediul 
şcolar, oferă o definiţie prin care se surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este 
dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-
o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să se 
opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista şi violenţă doar 
din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău”.  
B. Conţinutul educaţional  
 Misiunea şcolii nu este doar de a pregăti forţa de muncă, de a forma oameni capabili să exercite o 
meserie, o profesie, ci, mai presus de orice, şcoala trebuie să profileze, să formeze caractere, să-i educe 
şi să-i cultive tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor de pe piaţa 
muncii, respectul faţă de sine şi faţă de semeni. Astfel, în şcoală, fie prin programe speciale, fie prin 
orele de dirigenţie se încearcă sensibilizarea tinerilor cu toată această paletă largă de probleme 
referitoare la Violenţă, Agresivitate, Gestionarea stărilor conflictuale, precum şi cu problemele conexe 
referitoare la Drepturile omului şi la Asertivitate. 
      Proiectul a fost conceput pentru a atrage atenţia asupra diverselor forme de violenţă care există 
pretutindeni în jurul nostru şi pentru a preveni actele de violenţă din şcoli, prin explicare pericolelor, prin 
asumarea responsabilităţii faptelor. 
 
C. Lista activităţilor elevilor 
     - Definirea conceptelor: Violenţă, Agresivitate, Asertivitate. 
     - Distingerea diveritelor tipuri de violenţă. 
     - Situaţii conflictuale – identificarea lor. 
     - Cunoaşterea Drepturilor Omului. 
     - Cooperarea în interacţiune de grup, prin confruntarea ideilor, dezbatere şi realizarea unor materiale 
comune, materiale concepute în echipă. 
     - Căutarea unor soluţii pentru a gestiona actele de violenţă şi a le preîntâmpina. 
D. Direcţiile de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
      Ca modalitate de abordare a temei, am ales participarea activă a elevilor, atât prin dezbatere, prin 
studiu de caz, cât şi prin implicarea în întocmirea de către elevi a unor materiale. 
E. Activităţile elevilor 
     În funcţie de momentul lecţiei, elevii vor desfăşura activităţi din cele mai diverse, de la analiza, 
interpretarea unui material în Power Point, până la exprimarea unui punct de vedere coerent asupra 
problemelor puse în discuţie şi la realizarea unor materiale reprezentative, dovedind că au înţeles scopul 
temei propuse spre studiu. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
     Evaluarea se face prin materialele realizate de elevi, colecţie de materiale incluse în Proiectul 
Campanie împotriva violenţei iniţiat la nivel de şcoală şi la nivel zonal. 
  
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
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Disciplina     
Orientare si Consiliere 
Nivelul clasei  
Mediu 
Durata   
50 min 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
1.Să stabilească acele cauze personale şi sociale ce pot declanşa diverse forme de violenţă.  
2.Să conştientizeze existenţa pericolelor actelor de violenţă în diferite situaţii (la şcoală, pe stradă, în 
familie, în societate, în locuri publice pe care elevii le frecventează). 
3.Să identifice reacţiile de comportament specifice formelor de violenţă în funcţie  de profilul teoretic 
descris de acestea, în scopul conturării principalelor forme de manifestare. 
4.Să formuleze opinii referitoare la modalităţile de prevenţie, diminuare şi chiar oprire a unor tulburări de 
comportament declanşate de actele de violenţă, în sensul încercării de rezolvare a unor situaţii 
conflictuale propuse sau cunoscute. 
5. Să identifice principalele tulburări psihofiziologice ce pot apărea în cazul derulării unor comportamente 
delicvente, în sensul identificării  posibilităţilor de prevenţie şi ajutor specializat, începând cu eventualele 
probleme de la nivel de clasă sau şcoală, ajungând chiar la nivel de societate sau grup de prieteni. 
6. Să conştientizeze eventualele pericole şi riscuri ale unui comportament deviant. 
7. Să înveţe să gestioneze stările conflictuale, să evite conflictele prin înţelegere, toleranţă (atunci când 
este cazul) sau să reacţioneze pe calea potrivită rezolvării conflictelor 
Tipul de activitate  
investigatia deschisa; demonstratia interactiva 
Abilităţile exersate de elevi 
Observaţia, analiza, dezbaterea, exprimarea liberă a opiniei 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Videoproiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 
 
5.16 Religie Ortodoxa 
 
Lecţia Pilda samarineanului milostiv 
Autor Ghic Harieta Nadia 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Scoala Generala ”Ioan Vladutiu” loc. Ludus, jud. Mures 

Disciplina predată Religie Ortodoxa 
Clasa la care se aplică lecţia Cls.  a V a  
 
A. Introducere  
Disciplina la care se aplica aceasta tema integratoare este Religia Ortodoxa. Mantuitorul nostru Iisus 
Hristos ne-a lasat multe pilde in care accentul cade pe egalitatea de sanse intre toti oamenii.  
 
B. Conţinutul educaţional  
 Subiectul are la baza conceptul de egalitate de sanse, in cadrul lectiei elevii au avut ocazia sa 
descopere multi termeni noi si utili pentru viitor si cultura lor generala. In cadrul acestei lectii elevii au 
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inteles importanta ajutorarii semenilor. Elevii nu au intampinat dificultati majore in descoperirea 
intelesului termenilor noi si in realizarea sarcinilor de lucru. 
C. Lista activităţilor elevilor  
In cadrul acestei lectii elevii au avut ocazia sa observe ,sa invete si sa analizeze toate aspectele 
ajutorarii semenilor, la fel ca  samarineanul care face subiectul lectiei. Obiectivele de referinta ale lectiei 
au in vedere urmatoarele aspecte: să rezume conţinutul pildei / parabole ;să explice simbolurile din pilda; 
să explice cine este “ aproapele nostru “ ;să enumere fapte de milostenie ce pot fi săvârşite de ei; să 
precizeze învăţătura dată de Hristos, Învăţătorul de Lege, prin această pildă; să-şi formeze 
comportamentul religios – moral conform învăţăturilor acestei pilde; să-şi manifeste iubirea faţă de 
semeni, în spiritul filantropiei creştine;  
Pe parcursul lecţiei elevii au dobândit anumite competenţe prevăzute anterior, şi care au fost realizate cu 
succes. Elevii la sfârşitul lecţiei au fost capabili să explice simbolurile pildei studiate,sa enumere ce fapte 
de milostenie pot fi facute de ei, sa-si formeze comportamentul religios-moral conform invataturilor 
acestei pilde, sa-si manifeste iubirea fata de semeni ,sa inteleaga ca toti suntem egali in fata lui 
Dumnezeu iar sansele de mantuire sunt egale pentru toti indiferent de nationalitate si rasa.  
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Am selectat aceasta lectie si am abordat-o din prisma temei integratoare aleasa, deoarece numeroase 
lectii de religie pot fi discutate prin prisma egalitatii de sanse ale oamenilor. Astfel elevii trebuie sa 
cunoasca necesitatea iubirii aproapelui, ajutorarii semenilor indiferent de situatia materiala, nationalitate 
si religie.  
E. Activităţile elevilor 
Disciplina la care se aplica aceasta tema integratoare este religia ortodoxa. In programa scolara exista 
acest subiect,iar in momentul desfasurarii lectiei elevii au inteles informatiile furnizate. Nu s-a constatat o 
suprasolicitare a elevilor cu informatie. 
Pilda samarineanului milostiv 
Motivul si scopul studierii Pildei: 
Insuşirea unor învăţături date de Mântuitor, în vederea consolidării comportamentului religios – moral 
educarea tinerilor în spiritul filantropiei creştine; 
Profesorul explică copiilor cine sunt samarinenii: locuitori ai Samariei ( care erau tot evrei), care în timpul  
robiei babiloniene s-au amestecat cu străinii; din această cauză evreii îi considerau nişte străini, 
necuraţi. Evreii îi ocoleau şi nu voiau să treacă prin ţara lor. 
Se citeşte expresiv introducerea ( Luca 10, 25-29 ), apoi pilda ( Luca 10, 30-37); 
Se cere elevilor să localizeze pe hartă localităţile menţionate în pildă: Samaria ( ţara samarinenilor ), 
Ierihon, Ierusalim. 
Profesorul prezintă planşa care ilustrează “ Pilda samarineanului milostiv “. 
Apoi, le cere să identifice personajele şi să rezume conţinutul pildei. 
Profesorul va explica simbolurile, cu ajutorul copiilor, şi va nota, totodată, explicaţiile pe tablă: 
tâlharii –  diavolii; 
omul căzut – primii oameni privaţi de binecuvântarea lui Dumnezeu şi de fericirea raiului; 
preotul şi levitul – Legea Vechiului Testament şi slijitorii ei; 
samarineanul – Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos; 
untdelemnul – Sfântul şi Marele Mir – bogăţia darurilor Sfântului Duh primite de creştin prin Sfânta Taină 
a Mirungerii; 
vinul–sângele lui Hristos(Sfânta Împărtâşanie); 
casa de oaspeţi – Biserica; 
gazda – preoţii Noului Testament; 
Fisa de lucru pentru elevi 
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Sarcina de lucru: 
Se cere elevilor să formuleze învăţăturile desprinse din pildă; 
           - să-i iubim pe toţi oamenii; 
           - să fim milostivi; 
nimeni nu trebuie să fie departe de semeni; 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluarea elevilor s-a realizat pe parcursul lecţiei prin realizarea sarcinilor de lucru, răspunsurile la 
întrebări şi rezolvarea fisei de lucru. Rezultatul a fost unul favorabil, motivând elevii pentru ajutorarea 
semenilor. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Religie Ortodoxa 
Nivelul clasei 
Mediu si peste mediu 
Durata  
50 de minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării1  
Antrenare, exporare, explicare, elaborare şi evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
La sfarsitul lectiei elevii pot percepe mult mai clar importanta filantropiei crestine. Ei au inteles ca 
Dumnezeu este Tatal nostru ceresc, toti suntem egali in fata Sa, iar noi suntem datori sa ne aratam 
credinta prin fapte bune, dovedind astfel ca implinim cea mai importanta porunca pe care ne-a lasat-o 
Fiul Sau: si anume Iubirea aproapelui. 
Tipul de activitate  
Demonstratie interactiva,descoperire dirijata, investigatie dirijata 
Abilităţile exersate de elevi 
Abilitatea de a colabora in cadrul grupului de elevi, abilitatea de exprimare, abilitatea de implicare si 
ajutorare a semenilor. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Videoproiector  
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Planse cu ”Pilda samarineanului milostiv” 
Metodologia 
Conversaţie euristică bazată pe înrebări scurte şi precise, problematizarea realizată printr-un dialog la 
nivelul clasei de elevi, jocul de idei prin expunerea părerilor şi teoriilor proprii cu referire la subiectul 
studiat. 
Cronologie sugerată 
 Lecţia a început cu lansarea unui subiect care să capteze atenţia clasei şi să deducă posibila temă 
studiată. A urmat o prezentare sucintă a principalelor obiective care urmează a fi analizate şi investigate. 
Pe parcursul ideilor expuse şi a dialogului profesorul captează atenţia elevilor prin prezentarea schiţei 
logice a lecţiei, a imaginilor. Evaluarea elevilor prin realizarea sarcinilor de lucru. Elevii prin răspunsurile 
lor şi gradul de interes la oră au dovedit o bună înţelegere a termenilor şi a subiectului studiat, fără a 
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întâmpina bariere de comunicare sau de a rezolva sarcinile de lucru. Elevii au reţinut elemente esenţiale 
de filantropie crestina. 
 
Sugestii şi sfaturi  
Le-am sugerat elevilor sa să-şi manifeste iubirea faţă de semeni, în spiritul filantropiei creştine. 
Evaluare 
Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: 
“ Ce răspunde Iisus când este întrebat – Ce este scris în Lege? Cum se citeşte? “ 
            - să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima… 
            - să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi… 
“ Ce înseamnă să te iubeşti pe tine însuţi? “ 
            - să-mi îngrijesc trupul, să mă îmbrac frumos, să-mi doresc să fiu iubit de cei din jur, să fiu corect 
cu cei din jurul meu… 
“ Îl iubim, noi, pe aproapele nostru ca pe noi înşine? “ 
            - uneori încercăm şi chiar reuşim, dar de cele mai multe ori – din păcate, ne gândim mai mult la 
noi decât la ceilalţi; 
Precizare – a iubi pe aproapele “ ca pe tine însuţi “ înseamnă a revărsa, a întoarce “ iubirea de mine 
însumi/ însămi “ asupra celor care au nevoie de ajutorul tău; noi ştim acest lucru, dar nu-l practicăm 
întotdeauna. 
“ Cum credeţi că trebuie să ne arătăm iubirea faţă de aproapele? “ 
              - prin fapte bune; 
Precizare: Un Sfânt Părinte spune: “ Taci tu, ca să vorbească faptele tale! “ 
“ Dar, cine este aproapele nostru? “ 
orice om care are nevoie de ajutorul nostru, indiferent de vârstă, naţionalitate sau religie; 
Precizare: aproapele nostru este cel pe care-l simţi lângă tine, cel alături de care nu mai eşti singur, cel 
pe care-l faci să nu se mai simtă singur. 
“ Ce fapte de milostenie putem săvârşi pentru aproapele nostru? “ 
           - rugăciune pentru cei bolnavi, îmbrăcarea celor goi, 
           - hrănirea celor flămânzi; contribuirea la construcţia unei biserici, la înmormântarea unui sărac şi 
multe altele; 
“ Ce demonstrăm prin aceste fapte? “ 
că ne iubim aproapele şi, prin el,  pe Dumnezeu; 
Profesorul citeşte istorioara “ Samarineanul milostiv  “  
Se cere elevilor să formuleze învăţăturile desprinse din pildă; 
           - să-i iubim pe toţi oamenii; 
           - să fim milostivi; 
           - nimeni nu trebuie să fie departe de semeni 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Cine este aproapele nostru? 
Obiectivele vizate: 
- să rezume conţinutul pildei / parabolei; 
– să explice simbolurile din pildă; 
– să explice cine este “ aproapele nostru “ ; 
– să enumere fapte de milostenie ce pot fi săvârşite de ei; 
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– să precizeze învăţătura dată de Hristos, Învăţătorul de Lege, prin această pildă; 
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 
– să-şi formeze comportamentul religios – moral conform învăţăturilor acestei pilde; 
– să-şi manifeste iubirea faţă de semeni, în spiritul filantropiei creştine 
Activitatea propriu-zisă 
Profesorul adresează elevilor întrebări: 
 “ Ce oameni pot fi văzuţi duminica, sau la sărbători, la poarta bisericii, la colţul strazilor” ? 
             - săraci, neputincioşi, bolnavi; oameni care cerşesc; 
“ De la cine primesc aceştia ajutor? “ 
              - de la oamenii miloşi; 
“ Cine se bucură, alături de cei săraci, când primesc ajutor? “ 
              - Dumnezeu; 
“ De ce credeţi că se bucură? “ 
              - deoarece milostenia este o faptă plăcută pentru El; 
Dragi copii, despre milostenie se vorbeşte în altă pildă… 
Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul  noii lecţii:  
                                                    “ Pilda samarineanului milostiv” . 
Astăzi vom vorbi despre aproapele nostru, cine este aproapele nostru; despre faptele de milostenie. 
Apoi, vom încerca să explicăm simbolurile acestei pilde: tâlharii, omul căzut, levitul, samarineanul, casa 
de oaspeţi, vinul. Untdelemnul, preotul, gazda. Vom mai încerca să explicăm învăţătura acestei pilde. Nu 
uitaţi, e important să o aplicăm în viaţa de zi cu zi. 
Profesorul explică copiilor cine sunt samarinenii: locuitori ai Samariei ( care erau tot evrei), care în timpul  
robiei babiloniene s-au amestecat cu străinii; din această cauză evreii îi considerau nişte străini, 
necuraţi. Evreii îi ocoleau şi nu voiau să treacă prin ţara lor. 
Se citeşte expresiv introducerea ( Luca 10, 25-29 ), apoi pilda        ( Luca 10, 30-37); 
Se cere elevilor să localizeze pe hartă localităţile menţionate în pildă: Samaria ( ţara samarinenilor ), 
Ierihon, Ierusalim. 
Analiza 
Datele evaluării elevilor constau în analiza răspunsurilor realizarea corectă a sarcinilor de lucru, 
răspunsul la întrebări şi argumentarea acestora, dobândirea competenţelor propuse de profesor pe 
parcursul lecţiei. 
Investigaţii suplimentare 
Astfel de activităţi sunt foarte utile elevilor atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Identificarea 
elementelor mult mai uşor în realitate şi punerea lor în aplicare. 
Evaluare  
Evaluare orală prin întrebări adresate elevilor. 
 
6 Invatamant liceal 
6.1 Consiliere 
 
Autor Johrend Cecilia 
Lecţia Toleranţa versus intoleranţă 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoca, Cluj 

Disciplina predată Consiliere 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a IX-a 
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A. Introducere  
 Această temă este aplicată la ora de consiliere, la clasa la care sunt şi profesor diriginte. Clasa este de 
nivel mediu, cu caracter eterogen. Scopul urmărit este acela de a concretiza şi de a exersa la clasă 
diferite roluri şi comportamente civice, cât şi de a potenţa caracterul interactiv al demersului didactic şi a-
i spori astfel atractivitatea. 
B. Conţinutul educaţional  
   În cadrul activităţii sunt vizate cunoaşterea valorilor societăţii democratice: drepturile omului şi ale 
cetăţeanului, nondiscriminarea, solidaritatea, egalitatea, dreptatea, etc. Elevii ajung să identifice şi să 
analizeze problemele cu care se pot confrunta azi copiii şi tinerii, şi înţeleg cât de important este ca ei 
să-şi asume responsabilitatea întreţinerii unui climat psiho-social armonios în grup. 
D. Lista activităţilor elevilor  
   Completează activitatea privind înţelegerea mecanismelor ce pot genera conflicte, activitate centrată 
pe jocul „Câştigă cât de mult poţi”. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) . 
     Sarcinile de lucru propuse îi determină pe elevi să ia atitudine în cazul constatării încălcării drepturilor 
unei persoane, să înţeleagă importanţa atitudii civice şi, mai ales, responsabilitatea de care trebuie 
însoţită. Pentru educaţia civică a cetăţeanului, conştientizarea acestor aspecte este esenţială, iar 
caracterul interactiv şi aplicativ al activităţii o face atractivă şi accesibilă. 
F. Activităţile elevilor  
1.După anunţarea temei şi a obiectivelor, elevii sunt împărţiţi în cinci grupe.  
2.Folosind metoda brainstorming sunt clarificate principalele aspecte privind toleranţa şi  intoleranţa. 
Răspunsurile oferite de elevi sunt scrise pe tablă. 
Toleranţa:  
acceptarea punctelor de vedre diferite, pe baza convingerii că nu toţi oamenii sunt   la fel şi că fiecare 
poziţie are unele temeiuri şi justificări;  
atitudine îngăduitoare; 
acceptarea faptului că toţi suntem egali, că toţi suntem diferiţi; 
o caracteristică a societăţii democratice; 
presupune demnitate (adică o atitudine valorică faţă de sine şi faţă de ceilalţi, respectul faţă de sine şi 
faţă de ceilalţi), solidaritate, înţelegere. 
Intoleranţa: 
incapacitatea de a accepta controversa, fapt ce duce la acte de violenţă şi persecuţie împotriva celor 
care exprimă opinii diferite, care au atitudini contrare; 
atitudine ce determină trăiri negative (supărări, ură, răzbunare), extremism, xenofobie, discriminare, 
conflicte. 
Pornind de la experienţa dobândită în ora când s-a jucat la clasă jocul „Câştigă cât de mult poţi” se 
realizează o listă a posibilelor cauze ale conflictelor: 
prejudecăţile (păreri, idei preconcepute); 
lipsa informaţiei; 
incultura; 
neînţelegerile; 
lipsa de moralitate; 
lipsa dialogului; 
neîncrederea; 
frustrările; 
invidia; 
lăcomia; 
sărăcia, etc. 
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Concilierea (= împăcarea) presupune dialogul, comunicarea. 
3. Pentru  identificarea tipurilor de intoleranţă / discriminare, se distribuie celor 5 grupe texte scurte, 
pentru a fi citite şi analizate.  
Astfel: 
Grupa 1: 
Poezia „Chere frere blanc”, de Sabrina Kaci, elevă în clasa a VI-a, la Colegiul Georges Melies, Paris, 
1993  
„Când m-am născut, eram negru 
Când am crescut , am rămas negru negru 
Când stau la soare, sunt negru 
Când îmi este frică, sunt negru 
Când sunt bolnav, sunt negru 
Când voi muri, voi fi negru. 
Pe când tu, omule alb 
Când te-ai născut, erai roz 
Când ai crescut, ai devenit alb 
Când mergi la soare, eşti roşu 
Când eşti bolnav, eşti galben 
Când vei muri, vei fi cenuşiu. 
Şi cu toate acestea, tu îndrăzneşti  
Să mă numeşti pe mine „om de culoare”. 
Grupa 2: 
„ Protestanţii sunt eretici şi trebuie conamnaţi la moarte... Inchiziţia să-şi facă datoria...”. 
Grupa 3: 
„ Nu-ţi pot explica de ce, dar eu, deşi ştiu că sunt considerat de multe femei un bărbat irezistibil, nu mă 
simt atras de ele. Eu simt fluturi în stomac doar în preajma unui alt bărbat, la fel de puternic şi de arătos 
ca mine.” 
Grupa 4: 
„ Am ştiu de la bun început că dacă în grupul nostru ajunge Stelică Relu, o să avem cu toţii de suferit. 
Toţi rromii sunt hoţi, leneşi, murdari şi mincinoşi...”. 
Grupa 5: 
„ Nu pot accepta ca cineva să gândească altfel decât mine. Spre exemplu consider scandalos ca cineva 
să mă contrazică, indiferent care ar fi subiectul. Vin alegerile. Cine nu e cu noi, e împotriva noastră...”. 
4. După scrierea răspunsurilor pe tablă se solicită grupelor să realizeze o scurtă povestire  construită în 
jurul problemei identificate în textul primit şi respectând următoarea Hartă a povestirii: 
- localizarea – un mare oraş; 
- intriga – capcanele străzii; 
- fiecare fragment să vizeze o idee / problemă; 
- soluţia. 
5. După redactarea povestirilor reprezentantul fiecărei grupe citeşte povestea scrisă. 
6. Soluţiile sunt comentate frontal.  
              Câştigul principal al elevilor îl reprezintă plusul de experienţă şi cunoaştere în exersarea unor 
comportamente civice. 
Feed-back-ul este important şi se realizează cu ajutorul unui Joc ce vizează toleranţa grupului educat: 
se împarte fiecărei grupe un ou nefiert, o coală A4 şi o bucată de sfoară; 
se cere ca fiecare grupă să folosească lucrurile primite în aşa fel încât să facă oul să plutească; 
observatorul de grup notează comportamentul colegilor, iar după găsirea soluţiei toţi cei 5 obsevatori 
prezintă clasei modul în care s-a acţionat; 
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comentarea atitudinilor şi a comportamentelor se face frontal; 
concluziile sunt formulate de elevi. 
La sfârşitul orei se realizează o Linie a valorii: DA - NU ŞTIU - NU.  
Metoda aparţine unui grup de exerciţii care solicită opinii şi investigaţie independentă. Profesorul pune o 
întrebare, spre exemplu: „Dacă aflaţi că prietenul vostru  este homosexual, renunţaţi sau nu la această 
prietenie?” 
Elevii, după ce se gândesc, se aliniază într-o ordine care să le reflecte poziţia.  
Elevii cu opinii divergente îşi  argumentează poziţia. 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Johrend Cecilia 
Disciplina 
Consiliere 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
O oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare, explorare, elaborare, evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Aveţi în vedere ca descrierea competenţelor vizate să includă integrarea competenţelor dobândite în 
diferite contexte de învăţare 
COMPETENŢE:  
- rezolvarea în echipă a unor probleme de natură civică, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin 
relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 
- exersarea gândirii libere, creative;  
- identificarea principalelor valori, principii şi practici democratice. 
- stabilirea importanţei drepturilor cetăţeneşti şi a responsabilităţilor care decurg din acestea; 
- argumentarea importanţei sociale a legilor/regulilor; 
- argumentarea unor opinii privind necesitatea respectării principiilor şi valorilor democratice. 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă, investigaţie dirijată, jocul. 
Abilităţile exersate de elevi 
Comunicarea  
Colaborarea 
Analizarea unui text 
Argumentarea 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fişe de lucru, coli A4, sfoară, 5 ouă 
Metodologia 
Brainstorming, Harta povestirii, Jocul privind gradul de toleranţă, Linia valorii DA-NU ŞTIU-NU. 
Cronologie sugerată 
- anunţarea temei şi obiectivelor; 
- formarea grupelor şi stabilirea rolurilor în grupe; 
- distribuirea materialelor şi explicarea cerinţelor conţinute; 
- desfăşurarea activităţilor în grup; 
- grupele îşi prezintă deciziile şi argumentele; 
- formularea concluziilor.  
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Evaluare 
Vezi precizările referitoare la Jocul ce vizează toleranţa grupului şi Linia valorii DA-NU ŞTIU-NU. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
- Definiţi toleranţa şi stabiliţi cauzele conflictelor. 
Obiective vizate:  
- de a utiliza şi aplica concepte şi cunoştinţe dobândite; 
- de a sublinia importanţa implicării în problemele privind eliminarea discriminării. 
Evaluare  
Răspundeţi la întrebarea „Dacă aflaţi că prietenul vostru  este homosexual, renunţaţi sau nu la această 
prietenie?”. În funcţie de răspuns aşezaţi-vă în una din cele trei zone ale Liniei valorii Da-Nu ştiu-NU şi 
argumentaţi-vă alegerea. 
 
6.2 Educaţie Fizică 
 
Lecţia Selecţia sportivă 
Autor  Tudose Virgiliu 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul  Colegiul Naţional Unirea Târgu Mureş 

Disciplina predată Educaţie Fizică şi sport 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a-IX-a  
 
 A.Introducere  
 
 Are la bază asigurarea participării fiecărei persoane la viaţa economică socială.Abordarea integrată a 
acestei teme centrată pe lumea reală ,pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene ,prezentate aşa cum 
afectează şi influenţează ele viaţa noastră  
„Diversitate, egalitate de şanse cetăţenie activă”, o temă specifică culturii civice, este supusă 
transdisciplinarităţii deoarece poate şi trebuie să fie abordată şi la discipline  ca Educaţia fizică şi sport. 
 In societatea actuală nevoia de cultura fizică,este importantă iar rolul acestei discipline este acela de 
formare a unui cetăţean informat, activ, responsabil si sensibil la problemele societăţii civile, crearea 
unui sistem de valori, dezvoltarea spiritului competiţional.  
Aceasta temă a fost abordată atât la nivel teoretic, prin intermediul discuţiilor, cât şi la nivel practic , 
printr-o implicare directă ,o cetăţenie activă.  
Sportivii juniori au manifestat interes  faţă de aceasta temă şi s-au implicat în mod activ în punerea în 
practică a acestei teme, prin activitatea  Competiţiile sportive! 
Dintre dificultăţile întâmpinate în tratarea acestei teme este cea referitoare la impactul emoţional la 
empatie,,astfel că elevii trebuie pregătiţi psihologic în acest sens.  
B. Conţinutul educaţional  
      Sunt prezentate şi explicate principalele idei şi concepte ale temei precum: asemănări şi diferenţe 
între oameni, valori şi ierarhizarea valorilor, şansa şi egalitatea şanselor, discriminarea, intoleranţa etc. 
Competiţiile sportive presupun investirea cu sentimente pozitive coroborate cu nivelul de antrenament la 
care a ajuns competitorul.Câştigătorii se bucură de succesele obţinute iar învinşii motivaţi să se 
pregătească pentru întrecerile următoare. 
Obiective: 
1)  Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  
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2) Stimularea interesului pentru  participarea la viaţa socială prin întreceri, activităţi sportive. 
Obiective de referinţă: 
1) Să manifeste respect şi buna-cuviinţă în relaţiile cu ceilalţi.  
2) Să recunoască  necesitatea existenţei învingătorilor şi a învinşilor ,  
Competenţe generale: 
Exersarea demersurilor şi a acţiunilor competiţionale, de comunicare în grup 
C. Lista activităţilor elevilor  
La începutul activităţii elevii primesc o fişă de lucru individuală în care au de subliniat termenii care au 
legatura cu egalitatea de şanse. 
Sunt explicate condiţiile de competiţie impreună cu profesorul. 
Elevii organizează competiţia îşi exprimă părerea referitoare la anumite situaţii ivite 
Se implică în mod activ într-o activitate împreună cu elevii Competiţiile  sportive. 
 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) : 
 
 Tema este inclusa in cadrul planificării la Educaţie fizică şi sport 
Aceasta tema dezvoltata la grupa juniori 1 poate fi integrată ca posibilă abordare într-un proiect educativ 
, , «. Si noi avem dreptul de a participa la selecţii “ Experienţa grupului de elevi va fi împărtăşită şi 
celorlalţi.  
 
E. Activităţile elevilor  
 
   Secvenţa 1 
Angrenarea elevilor într-o întrecere, activitate sportivă. 
Profesorul verifică pe elevi printr-o discuţie despre părerile privind selecţiile în sport. 
Elevii trebuie să ofere posibile explicaţii a termenilor , să rezolve exerciţii, să ofere soluţii la anumite 
situaţii.  
Să sublinieze din fişa de lucru termenii care au legatură cu egalitatea de şanse.  
   Secvenţa 2 
Profesorul  implică elevii   
Realizarea unor interviuri despre selecţiile din sport, unde să-şi prezinte trăirile, sentimentele declanşate 
de aceasta experienţă.  
 
F.  Evaluarea elevilor şi a activitătii 
 
 Evaluarea este frontală. Presupune aprecierea modalităţilor de  rezolvare  a situaţiilor  depistate tot de 
elevi prin studii de caz. 
 
NOTITE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina : 
Educaţie fizică şi sport 
Nivelul clasei:  
mediu 
Durata 
120 min 
Stadiul atins în ciclul învătării :antrenare ,elaborare 
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Antrenare 
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
Obiective: 
1)  Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  
2) Stimularea interesului pentru  participarea la viaţa socială prin întreceri, activităţi sportive. 
Obiective de referinţă: 
1) Să manifeste respect şi buna-cuviinţă în relaţiile cu ceilalţi.  
2) Să recunoască  necesitatea existenţei învingătorilor şi a învinşilor ,  
Competenţe generale: 
Exersarea demersurilor şi a acţiunilor competiţionale, de comunicare în grup  
Tipul de activitate:  
Competiţia-întrecerea 
Abilitătile exersate de elevi 
comunicarea , cooperarea , intrajutorarea ,  
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
internet 
Metodologia 
conversatia , explicaţia ,problematizarea ,învăţarea prin descoperire  
Prezentaţi asemănări şi diferenţe între tineri? 
La ce se referă egalitatea de sanse ? 
Ce semnifică întrecerea, competiţia sportivă?  
Cronologie sugerată 
2 săptămâni:  
Săptămâna 1   
Angrenarea elevilor într-o întrecere, activitate sportivă.  
antrenarea, organizarea întrecerii 
Profesorul verifică pe elevi printr-o discuţie despre părerile privind selecţiile în sport. 
Elevii trebuie să ofere posibile explicaţii a termenilor , să rezolve exerciţii, să ofere soluţii la anumite 
situaţii.  
Să sublinieze din fişa de lucru termenii care au legatură cu egalitatea de şanse.  
 Săptămâna 2 
profesorul  implică elevii   
realizarea unor interviuri despre selecţiile din sport, unde să-şi prezinte trăirile, sentimentele declanşate 
de aceasta experienţă. 
desfăşurarea competiţiei cu premierea învingătorilor 
Feedback 
Sugestii si sfaturi  
Este nevoie de o pregătire psihologică înainte de desfăşurarea activităţii propriu-zise cu elevii  
Evaluare 
Criteriul 1- Să stabilească asemănări  şi diferenţe între tineri   
Criteriul 2- Să aibă o atitudine pozitivă faţă  învingători, învinşi 
Criteriul 3- Să se implice efectiv în activitatea de  competiţie. 
Criteriul 4- Să-şi prezinte sentimentele  trăite în timpul activităţii.  
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
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Introducere 
Ce inseamna egalitea de şanse ?  
Obiective: 
- Să prezinte asemănări şi diferenţe între oameni  
- Să rezolve exerciţiile şi situaţiile referitoare le egalitatea de şanse 
- Să sublinieze termenii care au legatură cu tema  Competiţiile sportive 
- Să aibă o atitudine pozitivă faţă de ceilalţi  
- Să se implice efectiv în activitatea cu ceilalţi  
- Să-şi  exprime trăirile sub forma unei compuneri 
Materiale (dacă există)  
Carţi, site-uri, 
Măsuri de securitate a activitătii 
Asigurarea condiţiilor de microclimat corespunzătoare 
Activitatea propriu-zisă 
   Săptămâna 1   
Activitatea introductivă 
Explicarea sarcinilor de lucru 
Gruparea elevilor 
Rezolvarea exercitiilor propuse 
Angrenarea elevilor într-o întrecere, activitate sportivă.  
antrenarea, organizarea întrecerii 
Profesorul verifică pe elevi printr-o discuţie despre părerile privind selecţiile în sport. 
Elevii trebuie să ofere posibile explicaţii a termenilor , să rezolve exerciţii, să ofere soluţii la anumite 
situaţii.  
Să sublinieze din fişa de lucru termenii care au legatură cu egalitatea de şanse.  
   Săptămâna 2 
desfăşurarea activităţii împreună cu elevii  
profesorul  implică elevii   
realizarea unor interviuri despre selecţiile din sport, unde să-şi prezinte trăirile, sentimentele declanşate 
de aceasta experienţă. 
desfăşurarea competiţiei 
 premierea învingătorilor 
Feedback 
Evaluare  
Aprecierea activităţii desfăşurate de elevei 
 
6.3 Istorie 
 
Lecţia Democratia ateniana. Ideologii si practici politice democratice 
Autor Legenda Denisa Coralia 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu” , Câmpia Turzii, Cluj 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia IX 

A. Introducere  
Democratia ateniana Ideologii si practici politice democratice se incadreaza in programa scolara a clasei  
a IX-a, dar Ideologii si practici politice democratice este o tema usor de abordat pentru toate  clasele. 
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B. Continutul educational 
Tema abordata este de mare actualitate si poate fi privita atat prin prisma unei investigatii istorice, cat si 
prin prisma revigorarii sentimentului civic, a promovarii principalelor valori democrattice:respectatea 
drepturilor si libertatilor cetatenesti, eliminarea oricarei forme de discriminare, votul universal egal, direct 
si secret, pluripartidismul, separarea puterilor in stat. 
D. Lista activitătilor elevilor  
1. Reactualizarea cunoştinţelor prin conversaţie euristică şi prezentarea generală a temei. 
2. Formarea. a doua grupe de lucru. 
3. Distribuirea materialelor: Fila de flipchart, marker,fise de lucru  
4. Lectura fiselor şi elaborarea posterului. 
5. Prezentarea posterelor şi trecerea notiţelor  în caiete. 
6. Evaluarea finală pe baza rezolvarii tuturor sarcinilor de lucru 
 
E. Directii de actiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Grupa I : Tipuri de discriminare si combaterea lor 
Grupa a II-a : Simularea votului universal, egal, direct si secret 
F. Activitătile elevilor 
Pe baza lecturării fiselor de lucru elevii  vor contura pe posterele lor principalele aspecte legate de 
tematica fiecarei grupe : 
Grupa I : Tipuri de discriminare si combaterea los 
Grupa a II-a : Simularea votului universal, egal, direct si secret 
G.  Evaluarea elevilor si a activitătii 
Evaluarea elevilor se face pe baza rezolvarii tuturor sarcinilor de lucru 
 
NOTITE pentru CADRUL DIDACTIC  
Legenda Denisa 
Disciplina 
Istorie 
Nivelul clasei 
Bun 
Durata  
50 min 
Stadiul atins în ciclul învătării  
Antrenare, explorare, explicare,elaborare. 
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice. 
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare. 
2.5 examinarea consecinţelor directe si indirecte ale acţiunii umane 
3.1 recunoaşterea şi acceptarea interculturalităţii 
3.2. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri. 
4.2. Integrarea cunostinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice 
studiate. 
4.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene. 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijata,Investigaţie deschisa  
Abilitătile exersate de elevi 
analiza, interpetarea, explicarea, elaborarea 
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Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculator, imprimanta 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
Fila de flipchart, marker, fise de lucru 
Metodologia 
conversaţia euristică, observatia dirijata, explicatia, problematizarea 
Cronologie sugerată 
1. Reactualizarea cunoştinţelor prin conversaţie euristică şi prezentarea generală a temei 
 2. Formarea grupelor de lucru. 
3. Distribuirea materialelor: Fila de flipchart, marker,fise de lucru  
4. Lectura fiselor şi elaborarea posterului. 
5. Prezentarea posterelor şi trecerea notiţelor  în caiete. 
Evaluare 
6. Evaluarea finală pe baza rezolvarii tuturor sarcinilor de lucru. 
 
FISA DE LUCRU A ELEVULUI  
Clasa a fost impartita in doua grupe. 
Introducere 
Grupa I : Tipuri de discriminare si combaterea lor 
Grupa a II-a : Simularea votului universal, egal, direct si secret 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Pe baza lecturăriifiselor de lucru, elevi vor contura pe posterele lor principalele aspecte legate de 
tematica fiecarei grupe : 
Grupa I : STUDIUL DE CAZ NR. 1 
 Maria este angajata ca designer vestimentar la o firma de confectii. tocmai a aflat ca in cadrul firmei se 
va infiinta un post de director de departament pe domeniul ei de activitate, ca indeplineste toate cerintele 
postului, Maria si-a depus actele necesare ocuparii acestui post. A discutat cu managerul firmei, iar 
acesta i-a spus ca mai sunt si alte solicitari si din experienta lui barbatii sunt mai potriviti pentru o astfel 
de functie. 
                 STUDIUL DE CAZ NR. 2 
 Proaspat absolvent al Faculatii de Stiinte Politice si Relatii Internationale, dar si gay declarar, Mihai si-a 
depus CV-ul la Prefectura judetului Faranume pentru ocuparea uni post de consilier. La interviul care a 
urmat dupa o saptamana, Mihai a fost insa anuntat ca postul a fost ocupat de o persoana cu studii medii 
dar cu o moralitate impecabila, desi fisa postului cere studii superioare.  
                STUDIUL DE CAZ NR. 3 
Proprietar al unui lant de magazine cu profil alimentar, dar si ortodocs practicant, Vasile a fost nevoit, in 
plina recesiune economica, sa-si restranga activitatea prin inchiderea a 2 dintre cele 5 magazine de 
cartier si prin disponibilizarea a 6 dintre cei 15 angajati ai sai. In acest context au fost inchise magazinele 
cu cel mai mic profit si au fost disponibilizati  2 musulmani, 3 chinezi si un african. 
               STUDIUL DE CAZ NR. 4 
Manager al unui spital de succes, Ioana este si membru al partidului care tocmai a pierdut alegerile si se 
confrunta cu un sir interminabil de controale din partea autoritatilor locale si centrale. Desi aceste 
controale nu au scos la iveala nereguli manageriale, Ioanei i s-a sugerat ca ar fi mai bine sa-si prezinte 
demisia pentru ca postul este dorit de Ana care este membra a partidului aflat la guvernare. 
               STUDIUL DE CAZ NR. 5 
Alexandru si Parpanghel au fost colegi de liceu si s-au hotarat sa dea admitere la aceeasi facultate. Desi 
au avut rezultate, relativ egale, la invatatura si la examenul de bacalaureat, Alexandru a fost admis doar 
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pe locurile cu taxa in timp ce Parpanghel, care s-a inscris pe locurile destinate rromilor,a fost admis fara 
taxa si beneficiaza si de bursa. 
               STUDIUL DE CAZ NR.6 
Szillard, patron al unei mici firme de ambalare si comercializare a mirodeniilor, obisnuieste, in perioadele 
de varf, sa le solicite celor 40 de angajati ai sai prestarea unor ore suplimentare. Ultimii 5 angajati, 
gasind diferite pretexte, s-au eschivat de la efectuarea orelor suplimentare solicitate de catre patron. La 
sfarsitul perioadei de varf, patronul le-a oferit tuturor angajatilor sai, cu exceptia celor 5, un weekend intr-
o statiune din Ungaria, iar apoi le-a organizat, pe cheltuiala lui, revelionul. Cei 5 ultimi angajati s-au simtit 
lezati si si-au dat in judecata patronul. Procesul este in curs de desfasurare la un Tribunal de Munca. 
Grupa a II-a : -constituirea Biroului Electoral 
                        -depunerea candidaturilor 
                        -derularea campaniei electorale 
                        -tiparirea listelor electorale si a buletinelor de vot 
                        -confectionarea urnelor, a stampilelor si a cabinelor de vot 
                        -constituirea Comisiei electorale pentru validarea alegerilor 
Materiale (dacă există)  
Fila de flipchart, marker, fise de lucru, calculator, imprimanta 
Activitatea propriu-zisă 
Grupa I : Tipuri de discriminare si combaterea lor 
La toate cele sase studii de caz, se vor rezolva urmatoarele cerinte: 
Specificati care sunt elementele de discriminare prezente in situatia de mai sus. 
Reformulati situatia prezentata astfel incat aceasta sa nu contina elemente discriminatorii. 
De ce credeti ca apar discriminari la locul de munca ? 
Cum ati reactiona intr-o situatie in care nu ati fi angajat, pe un post, pe motiv discriminatoriu ? 
Credeti ca exista posturi in care ar trebui angajate persoane care sunt triate dupa alte criterii decat cele 
profesionale ? 
Ce alte aspecte pot determina discriminari la locul de munca ? 
Cum pot fi contracarate ( eliminate ) discriminarile la locul de munca ?  
Avand in vedere faptul ca  locul vostru de munca este Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu” v-ati simtit 
vreodata discriminati ? 
Grupa a II-a : Simularea votului universal, egal, direct si secret 
Sugestii 
Conform reflectiilor asupra intrebarii directoare 
Analiza 
Conform introducerii si a reflectiilor asupra intrebarii directoare 
Evaluare  
Evaluarea elevilor se face pe baza rezolvarii tuturor sarcinilor de lucru. 
Se va acorda punctajul maxim pentru atingerea urmatoarelor competente: 
2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice. 
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare. 
2.5 examinarea consecinţelor directe si indirecte ale acţiunii umane 
3.1 recunoaşterea şi acceptarea interculturalităţii 
3.2. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri. 
4.2. Integrarea cunostinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice 
studiate. 
4.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene. 
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6.4 Istorie 
 
Lecţia O zi în penitenciar 
Autor Nicola Mirela 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla, jud Cluj 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia XII 

 
A. Introducere    
Scopul Istoriei  este de cunoaştre trecutul înaintaşilor noştrii, de a înţelege procese şi evenimente 
istorice( politice,sociale,economice, culturale) actuale.  
 O altă disciplină auxiliară Istoriei este Cultura Civică. Această disciplină este are un demers 
interdisciplinar şi intercultural care solicită deschidere, cominicare, flexibilitate. Am ales tema 
integratoare,, Educaţie pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă”deoarece în societatea 
democratică se pune accent pe didersitate şi acceptare, pe toleranţă şi respect, pe implicare şi 
eliminarea descriminării politice, sociale, economice, religioase, easiale. La această temă am ales 
lecţia,, O zi în Penitenciar” care a constat în vizitarea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Gherla. 
Nivelul claselor  a XII-a la care am aplicat această temă integratoare este bun. În proiectarea acestei 
activităţi am ţinut cont de nivelul de cunoştinţe al elevilor,dar   elevii  
au participat  benevol la această lecţie. 
B. Conţinutul educaţional  
Noţiuni teoretice de bază : 
Pentru disciplina Istorie: 
Cunoaştere termenilor: Penitenciar, privat de libertate, detenţie, agresivitate, delicvenţă juvenilă 
Documentare despre istoricul Penitenciarului GherlaPentru disciplina Cultură Civică:  
Dificultăţi posibile întâmpinate de către elevi : teamă, incertitudine. 
D. Lista activităţilor elevilor  
Activitatea 1. Pregătirea grupului ţintă 
Descriere:    
Încheierea acordului de parteneriat între Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu şi Penitenciarul de Maximă 
Siguranţă Gherla. Prezentarea Penitenciarului Gherla şi a proiectului ,,O zi în penitenciar”. 
Selectarea unui prim grup de 8 elevi de sex masculin. 
Delegarea  echipei de implemenatre din partea şcolii , alcătuită din 3 profesor. 
Semnarea declaraţiilor de acord. 
 Pregătirea pshiologică a grupului de elevi şi a profesorilor. 
  Activitatea 2. Vizita propriu-zisă 
Descriere: 
Ridicarea deţinuţilor din faţa şcolii ; deplasarea în dubă spre penitenciar sub pază 
Întocmirea fişei de evidenţă (amprentare, fotografiere- identificare , vizita medicală , verificare , avizare 
pe cameră) , primirea obiectelor necesare în celulă (pătură , pernă , tacâmuri , lame de ras ) , 
cunoaşterea regulamentului de ordine interioară  
Întâlnire cu pshiologul   
 Petrecerea timpului în celulă : aranjarea paturilor , discuţia şi conflictul cu aşa – zişii deţinuţi , venirea 
trupelor de intervenţie , deplasarea la carceră , masa de prânz, activităţi  întoarcerea în celule ; vizitarea 
şcolii , capelei , ateliere de artă , locurile de plimbare   vizitarea capelei , întâlnirea – dialogul cu un grup 
de 15 deţinuţi ; masa de cină , punerea în libertate.  
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Activitatea 3. Impactul psihosocial al experienţei trăite în penitenciar, consolidarea şi diseminarea 
concluziilor şi a învăţemintelor: conferinţă de presă. 
Descriere: Elevii, profesorii, reprezentanţii Penitenciarului răspund întrebărilor jurnaliştilor locali. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Pentru abordarea temei integratoare „Diversitate, egalitate de şanse, cetăţenie activă” aplicată la 
disciplina Istorie  , am ales să trezesc interesul elevilor prin oferirea unei experienţe inovatoare prin 
vizitarea Penitenciarului Gherla, print trăirea unei vieţi,, de deţinuţi”.  
Elevii vor fi  selectaţi în număr de 8: 4 din clasa a XII-a B, 4 din clasa a XII-a C.  
 Utilizarea brainstorming-ului  pentru realizarea de către elevi a unor conexiuni cu viaţa de zi cu zi a unui 
deţinut. 
Desprinderea concluziilor  
Feed-beack- realizarea unor fişe de analiză a activităţii. 
F. Activităţile elevilor  
Dezbateri pe tema delicvenţei juvenile 
 Întâlniri cu specialiştii Penitenciarului Gherla: educator ,sociolog,psiholog 
Exerciţii individuale şi de grup pentru înţelegerea şi interpretarea comportamentelor, emoţiilor 
Vizita propriu-zisă 
Conferinţă de presă 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Interviu în cadrul Conferinţei de presă 
Completarea  fişei de analiză a  activităţii 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina   
Istorie 
 Consiliere şi orientare 
Nivelul claselor  
Bun 
Durata   
10 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare 
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi deprinderea de abilităţi de relaţionare pozitivă  
Oferirea unor experienţe inovatoare, în cadrul conţinuturilor curriculare pentru adolescenţii liceeni 
Tipul de activitate  
Antrenare 
Explorare 
Abilităţile exersate de elevi 
Deprinderi şi capacităţi de a interacţiona în mod adecvat într-un cadru social 
Munca în echipă 
Documentare, cercetare 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Videoproiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Informaţii despre Penitenciarul Gherla 
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Metodologia 
Dezbaterea 
Lucrul în grup 
Conversaţia  
Explicaţia 
Simulare 
Vizită 
Interviul 
Observaţia 
Descoperirea 
Cronologie sugerată 
Activitatea se desfăşoară în trei etape. În prima parte a activităţii s-a încheiat un Acord de parteneriat 
între Penitenciarul Gherla şi Liceul Teoretic,, Ana Ipătescu” Gherla. 
 Urmează o scurtă prezentare a Penitenciarului, alegerea celor 8 elevi şi sesmnarea Declaraţiilor de 
acord de către elevi şi părinţi. 
 În partea a doua a activităţii, are loc vizitarea Penitenciarului( o zi).  
În ultima parte, elevii participă la o Conferinţă de presă. Ulterior vor completa o fişă de analiză a 
activităţii. 
Sugestii ţi sfaturi  
Activitatea  este un prilej de cunoaştere  a riscurilor  pe care ţi le asumi dacă încalci legea 
Prevenţăa primară a infracţionalităţii în rândul tinerilor. 
Evaluare 
 
Interviu în cadrul Conferinţei de presă 
Modul de completare a fişei de activitate 
 
 
FIŞA DE LUCRU A  ELEVULUI  
 
Introducere 
Ce persoane ajung în penitenciare?Ce cunoaşteţi despre Penitenciarul Gherla? 
Obiective vizate: 
Să aibă cunoştinţe despre istoricul Penitenciarului Gherla 
Să explice termenii: violenţă, agresivitate, închisoare,delicvenţă juvenilă 
Să recunoască formele de manifestare a agresivităţii şi a factorilor de risc 
Să manifeste în comportament atitudine de respect faţă de ceilalţi 
Să conştientizeze urmările şi aspectele negative ale agresivităţii umane 
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală  
Să aibă o atitudine democrată faţă de persoanele private de libertate( respect, toleranţă, reţinere, 
acceptare) 
Să recpecte drepturile omului 
Să respecte regulamentele, legile instituţiilor şi statului democratic  
Să exerseze propriul sistem de valori în acord cu cel promovat de societate 
Să acţioneze pentru eliminarea discriminării politice, sociale, economice, religioase, rasiale 
Să-şi asume roluri şi responsabilităţi în viaţa socială 
Reflectare asupra întrebării directoare 
În viaţa de zi cu zi elevii se întâlnesc tot mai mult cu situaţii de delicvenţă juvenilă: agresiune, furt, 
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tâlhărie, consum de droguri, crimă. Ei ştiu că toate aceste forme de delicvenţă duc la arestarea, 
judecarea, condamnarea infractorului. Condamnarea se execută în penitenciare sau în centrede detenţie 
pentru minori. În Penitenciarul Gherla sunt închişi numeroşi tineri şi nu numai.  
Activitatea propriu-zisă 
Activitatea 1. Pregătirea În timpul activităţii desfăşurate în cabinetul de informatică elevii vor respecta 
următoarele regului de protecţia muncii: 
Accesul şi desfăşurarea activităţii în Penitenciar se face numai subsupravegherea personalului. Intrarea  
elevilor se face în ordin, pe baza actului de identitate. 
Nu se iniţiază nici o activitate, în afară de celor anunţate şi stabilite de instituţia- gazdă. 
Nu este permisă intrarea  în Penitenciar cu mâncare, obiecte de valoare, telefoane mobile. 
grupului ţintă  
Încheierea acordului de parteneriat între Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu ” reprezentat prin d-l  Prof. Mihai 
Aliman , în calitate de director şi Penitenciarul Gherla reprezentat de către d-l comisar şef de 
penitenciare Petru Dobra , în caliate de director . 
Prezentarea Penitenciarului Gherla şi a proiectului ,,O zi în penitenciar ” de către Ioana Mureşan 
(asistent social) şi Florin Bâtcău (educator.) 
Selectarea unui prim grup de 8 elevi de sex masculin:  Bal Valentin , Haiduc Vlad , Câmpan Vlad , Bocoş 
Flaviu (XII C ) şi Fechete Alin , Loghin Adrian , Mureşan Alexandru , Borbely Bogdan (XII B). 
Delegarea  echipei de implemenatre din partea şcolii , alcătuită din 3 profesori diriginţi : Mirela Nicola , 
Livia Divricean , Alexandru Turdean. 
Semnarea declaraţiilor de acord , care cuprind o secţiune pentru elevi şi o secţiune pentru părinte , 
tutore sau reprezenat legal al minorului  
Pregătirea pshiologică a grupului de elevi şi a diriginţilor ; întâlnire cu pshiologul 
Penitenciarului Gherla -Monica Mureşan ; activităţi pregătitoare pentru ziua din penitenciar :  
,,Jocul etichetelor”  ,,Lista aşteptărilor mele ” ,,Imaginea mentală a închisorii”.  
  Activitatea 2: Vizita propriu-zisă 
8.00 -  ridicarea deţinuţilor din faţa şcolii ; deplasarea în dubă spre penitenciar sub pază 
 8.15 – 9.15 – intocmirea fişei de evidenţă (amprentare, fotografiere- identificare , vizita medicală , 
verificare , avizare pe cameră) , primirea obiectelor necesare în celulă (pătură , pernă , tacâmuri , lame 
de ras ) , cunoaşterea regulamentului de ordine interioară  
 9.15 – 9.30 - întâlnire cu pshiologul   
 9.30 – 12.00 – petrecerea timpului în celulă : aranjarea paturilor , discuţia şi conflictul cu aşa – zişii 
deţinuţi , venirea trupelor de intervenţie , deplasarea la carceră  
 12.00 – 13.00 - masa de prânz : ciobă de cartofi , iahnie de -fasole  
  13.00 - 14.00  - sală şi teren de sport 
  14.00 – întoarcerea în celule  
14.30 – 15.30 – vizitarea şcolii , capelei , ateliere de artă , locurile de plimbare   
 15.30 – 16 .00 – vizitarea capelei : colindul deţinuţilor , împărţirrea bomboanelor  de către  elevi 
  16.00 – 17.00 – întâlnirea – dialogul cu un grup de 15 deţinuţi în sala de mese  
17.00 – masa de cină : tocăniţă de cartofi  
17.30 – punerea în libertate  
 18.00 – conferinţă de presă : Florin Chiş ,  Bătinaş Ioan, Raluca Gaspar ,Ioana Mureşţan , Alin Fetche , 
Monica Moldovan ,Mirela Nicola  şi cei 8 elevi. 
Activitatea 3. Impactul psihosocial al experienţei trăite în penitenciar, consolidarea şi diseminarea 
concluziilor şi a învăţemintelor. 
 
Analiza 
Conferunţa de presă 
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Fişe de analiză a activităţii 
Evaluare  
 
Ce aş dori să se întâmple în cadrul acestui program ? 
 
Ce speri să înveţi din acest program ? 
 
6.5 Istorie 
 
Lecţia Constituţia României 1866 
Autor Cristina Cleopatra Ion 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Colegiul Naţional Pedagogic,,Gheorghe Lazăr”Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia X 
A. Introducere 
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi activă înseamnă învăţarea comportamentului democratic printr-
o diversitate de experienţe şi practici sociale" (Bîrzea, C., 2000).Noţiunea de cetăţenie democratică  
reprezintă o cetăţenie bazată pe principiile şi valorile pluralismului, întâietatea legii, respectarea 
demnităţii umane şi a diversităţii culturale ca bogăţie. Cooperare, participare, dialog şi respect sunt 
cuvinte care desemnează atitudini pe care trebuie să le aibă toţi oamenii dintr-o şcoală, în special adulţii, 
atitudini care trebuie să inspire activităţile în şcoli şi atmosfera generală a vieţii într-o şcoală. (François 
Audigier, Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o 
societate democratică, Consiliul Europei, 2000).Acest lucru nu ar fi posibil dacă nu ar fi studiate şi 
apofundate lecţii care să susţină aceste afirmaţii.Şi în ce cadru se poate face acest lucru cel mai bine 
dacă nu în cadrul orelor de istorie  
B. Conţinutul educaţional  
Obiectivul central al educaţiei pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă este de a-i 
încuraja şi sprijini pe elevi pentru a deveni cetăţeni activi, informaţi şi responsabili, deschişi faţă de 
diversitate 
 Prin conceptul de ,,cetăţenie activă şi democratică” înţelegem faptul că membrii unei societăţi participă 
în  mod activ la viaţa comunităţii lor şi se simt mai responsabilizaţi să intervină în problemele care o 
afectează. De-a lungul istoriei europene au existat factori care au indicat disponibilitatea pentru unitate 
şi, de asemenea, factori care au pus în evidenţă diversitatea  
C. Lista activităţilor elevilor 
Lecţia va urmări însuşirea de către elevi a caracteristicilor societăţii democratice,pornind de la explicarea 
în primul rând a noţiunilor de:constituţie şi regim constituţional,democraţie,suveranitate 
naţională,separarea puterilor în stat,cetăţean activ şi responsabil.În acest sens elevii au derulat 
următoarele activităţi: 
1. Alcătuirea unui tabel  -,,ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT’’ 
2. Completarea treptată a tabelului 
3.Realizarea unei comparaţii cu Consituţia României 1991 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Direcţiile de acţiune privind predarea temei integratoare, Educaţie pentru diversitate, egalitate de şanse 
şi cetăţenie activă, pot fi identificate în urma  identificării gradului de înţelegere a noţiunilor de ,,cetăţenie 
activă’ ,democraţie’’,,egalitate de şanse’’.Inţelegerea acestor noţiuni atrage dupa sine o implementare la 
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nivel concret , în practica de zi cu  zi.Noţiunile însuşite pot fi corelate cu acţiunile de  buna practică , 
trecându-se de nivelul teoretic spre cel concret. 
E. Activităţile elevilor  
Prin tema aleasă,,Consituţia României-1866 ’’ elevii au posibiliatea  de a pune în dezbatere elementele 
uni comportament civic adecvat perioadei contemporane printr-o raportare la un regim politic al 
sec.XIX.Ei au posibiliatea de a descoperii istoricul constituţionalismului la noi în ţară ,de a realiza o 
comparaţie între regiumul monarhiei constitiţionale şi cel al regimului democratic republican .Elevii  vor fi 
angrenaţi în a descoperi , a identifica elementele  sistemului democratic , inclusiv cel al unui 
comportament civic,cât şi principiile care l-au şi îl consacră .Studiind principiile  sistemului 
democratic,precum cel al egalităţii în drepturi, al participării active a  cetăţenilor la viaţa politică , prin 
extrapolare se realizează trecerea la egalitatea şanselor chiar dacă diversitatea este prezentă.Principiile 
cetăţeniei active, ale egalităţii de şanse şi ale diversităţii care vor fi deduse prin intermediul conţinutului 
lecţiei sunt o urmare şi a studierii în lecţiile anterioare a unor sisteme politice bazate în organizarea 
statului pe o Constituţie –modelul politic britanic şi american- inspirate  din principiilor iluministe. Aceste 
principii , însuşite şi exersate de către elevi vor determina schimbarea atitudinii  civice , în sensul 
implicarii mai active a lor in viaţa comunităţii , prin  actiuni derulate ,atât în cadrul şcolar, cât şi în afara 
lui. Pentru a  avea o atitudine civică, elevii  trebuie să aibă un fundament teoretic a principiilor care 
guvernează societatea democratică. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Completarea tabelului ,,Ştiu /Vreau să ştiu/Am învăţat’’ 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Istorie 
Nivelul clasei 
Liceal,a X- a 
Durata  
50min. 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explicare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric(1.2) 
Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia istorică(2.4) 
Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context european sau universal(5.3); 
Realizarea de analize comparative şi sinteze referitoare la spaţii şi perioade istorice(5.4) 

Tipul de activitate  
-demonstraţie interactivă 
- investigaţie deschisă 
Abilităţile exersate de elevi 
Deschidere spre dialog şi cooperare 
Respect faţă de lege  
Respect faţă de sine şi de ceilalţi 
Siguranţă de sine în exprimarea opiniilor personale  
Conducere democratică – includerea altora în procesul de adoptare a deciziilor 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
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Constituţia României 1991 
Metodologia 
Profesorul anunţaă titlul lecţiei, obiectivele urmărite, modul de desfăşurare a lecţiei 
Profesorul realizează pe tablă un tabel.Elevii completează ,aleatoriu, ceea ce ştiu legat de  subiectul 
anunţat dar şi ce ar dori să ştie . 
Ştiu  Vreau să ştiu  Am învăţat 
-au existat mai multe legi cu 
rol de Constituţie până la 1866 
-acestea au 
fost:Regulamentele 
Organice,Proclamaţia de la 
Islaz,Convenţia de la  Paris, 
-1859- se realizează unirea 
Moldovei cu Ţara Românescă 
şi se crează statul naţional 
român modern. 
-A.I.Cuza adoptă şi el o lege 
cu rol de Constituţie: Statutul 
dezvoltător al Convenţiei de la 
Paris 
1866-Cuza abdică,este adus 
şi proclamat principe Carol de 
Hohenzoller Sigmaringen 
-este creat cadrul necesar 
adopării unei legi 
fundamentale :Constituţia 
 

-Ce aduce nou în plan politic 
Constituţia? 
-Care sunt principile care au 
stat la  baza  noii Constituţii? 
-Ce drepturi şi libertăţi 
cetăţeneşti garanta noua 
Constituţie? 
 

 

Realizarea sensului se realizează prin discuţii individuale utilizând ca metode conversaţia 
euristică,expunerea ,explicatia,problematizarea 
-profesorul îndrumă elevii ,care vor identifica principiile Constituţiei ,drepturile şi libertăţiile incluse în 
Costituţie,noţiunile de :colegiu electoral,vot censitar,plebiscit 
-prin citirea unor articole din Constituţia României din 1991,se vor identifica asemanările şi deosebirile cu 
prevederile Constituţei de le 1866,vizînd:forma de guvernământ a statului,principiile care au stat la baza 
eleaborării Constituţiei,drepturile şi libertăţile garantate de Constituţie 
Cronologie sugerată 
1 Intocmirea tabeluilui  -ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT 
2 Notarea principalelor elemente  în cadrul tabelului-cunoştiintele anterioare, ceea ce doresc elevii să 
ştie, 
3 Conversatia euristica-îndrumarea spre  conturarea ideii Constituţie,principii constituţionale 
4 Identificarea elementelor democratice din Constituţia de la 1866 
5 Realizarea unei comparaţii cu Constituţia din 1991 
6 Analizarea unor cazuri în care sunt sau nu sunt respectate prevederile Constituţei României 1991 
Sugestii şi sfaturi  
Realizarea unei comparaţii cu regimurile constituţionale ale altor state. 
Evaluare 
 
Completarea tabelului ,,Ştiu /Vreau să ş.tiu/Am învăţat’’ 
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FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Obictivele propuse: 
-identificarea  continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia istorică 
- analiza comparativă între Constituţia din 1866 şi cea din 1991 
Reflectare asupra întrebării directoare 
.Fragment din ,,Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris” 

Materiale (dacă există)  
Constituţia României 1991 
Activitatea propriu-zisă 
 
Sugestii 
Încurajarea răspunsurilor date de elevi ,şi a argumentării acestora. 
Analiza 
Analizarea unor cazuri în care sunt sau nu sunt respectate prevederile Constituţei României 1991 
Evaluare  
Completarea tabelului ,,Ştiu /Vreau să ştiu/Am învăţat’’ 

 
6.6 Istorie 
 

Lecţia Politica regimurilor democratice şi totalitare faţă de minorităţile naţionale 
din România secolului al XX-lea. 

Autor Topârceanu Lucia 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Turda, Cluj 

Disciplina predată Istorie 
Clasa la care se aplică lecţia a XII-a 
A. Introducere  
Această lecţie este prevăzută în programa clasei a XII-a, în cadrul capitolului ”Oamenii societatea si 
lumea ideilor”, sintetizând cunoştinţe ale elevilor şi verificând modul în care şi-au format competenţele 
necesare, pe tot parcursul liceului. 
B. Conţinutul educaţional  
 Istoria ne învaţă că societatea actuala este o societate democratică, o societate interculturală. 
Afirmarea propriei identităţi etno-culturale şi naţionale fără a le nega pe cele ale celorlalţi, respectul 
pentru pluralitate şi diversitate etno-culturală, toleranţa faţă de credinţe religioase şi dialogul cu oamenii 
aparţinând altor confesiuni sunt principalele repere ale educaţiei civice şi democratice. 
 Istoria poate genera o societate în care există un echilibru dinamic între afirmarea identităţilor şi 
promovarea dialogului, o societate ce recunoaşte conflictele şi caută permanent mecanisme de 
gestionare a acestora.  
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C. Lista activităţilor elevilor  
1. Realizarea unui afiş care să surprindă diversitatea din grupul lor. 
2. Analiza şi dezvoltarea problemei: avantaje si dezavantaje ale diversităţii. 
3. Discuţii asupra drepturilor omului. 
4. Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase din comunitate. 
5. Metoda cubului pentru analiza situaţiei minorităţilor din România secolului XX. 
6. Dezbatere de idei. 
7. Evaluare - jurnal de clasă. 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 - Discuţii asupra diversităţii in România , în oraşul nostru şi în clasa de elevi. 
 - Elaborarea unui afiş. 
            - Dezbateri pe tema drepturilor omului. 
 - Sugerarea unor activităţi interculturale. 
  - Folosirea metodei cubului. 
 - Dezbatere.  
E. Activităţile elevilor  
 - Realizarea unui afiş care să surprindă diversitatea din clasa de elevi. 
 - Răspunsul la întrebările: Care sunt dezavantajele diversităţii, în general? Există şi avantaje ale 
diversităţii? 
 - Discuţii pe baza standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului pe care un stat 
trebuie să le respecte , indiferent de regimul politic pentru care optează.  
 -Cum a respectat România aceste drepturi după 1918. Argumentare. 
     - Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase care au loc in comunitatea în care 
trăiesc. Se notează datele acestora şi participarea cu prietenii sau colegii. Participarea la o sărbătoare 
religioasă organizată de alţii decât cei din religia proprie. Se notează apoi într-un jurnal cum i-a schimbat 
această experienţă. Ce lucruri aflăm despre celălalt? Invită şi ei pe cineva să celebreze împreuna o zi 
importantă din calendarul religios. 
 - Se cere elevilor să analizeze situaţia minorităţilor în România secolului XX folosind metoda 
cubului, având in vedere următoarele cerinţe: 
 - descrieţi situaţia minorităţilor care existau in România in acea perioadă; 
 - comparaţi situaţia minorităţilor în timpul regimului Antonescu cu situaţia acestora în timpul 
regimului comunist; 
 - asociaţi factorii care au determinat această evoluţie a minorităţilor; 
 - analizaţi măsurile luate împotriva minorităţilor şi explicaţi cui s-au datorat; 
 - exprimaţi-vă propriul punct de vedere cu privire la rolul minorităţilor în societate şi drepturile 
acestora; 
 - argumentează necesitatea respectării drepturilor omului în orice societate. 
 Se formează patru echipe şi se organizează o dezbatere cu tema. S-au  bucurat minorităţile de 
un regim mai bun în timpul regimului comunist? O echipă argumentează răspunsul pro, cealaltă contra. 
Dezbaterea are două parţi. În partea de discurs, un participant din fiecare echipă prezintă argumentele 
pregătite. Participanţii încearcă să combată argumentele parţii opuse. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Profesorul trebuie să organizeze şi să evalueze activităţile elevilor în funcţie de respectarea 
sarcinilor, de implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a 
negocia si ajunge la decizii 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
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Disciplina 
Istorie 
Nivelul clasei 
Foarte bun 
Durata  
50 minute+50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Construirea unor explicaţii şi argumente multidisciplinare cu privire la fapte şi procesele istorice. 
Descoperirea unor oportunităţi în cercetarea istoriei ca sursă a învăţării permanente. 
Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice 
studiate. 
Promovarea în şcoală a valorilor interculturale( toleranţa, negocierea, ocupaţia, nonviolenţa, depăşirea 
prejudecăţilor, egalitatea.  
Tipul de activitate  
         - Investigaţie, cercetare dirijată ; investigaţie deschisă, interviul, dezbaterea, participarea la 
evenimente culturale specifice, jurnale de clasă.  
Abilităţile exersate de elevi 
         - discursul , dezbaterea, interpretarea, creativitatea, cercetarea, interpretarea de rol. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Cărţi, fişe de lucru, articole din presă. 
Metodologia 
Conversaţia euristică, analiza lecturii istorice, dezbaterea, problematizarea,jocul de rol. 
Cronologie sugerată 
1. Evaluarea unui afiş care să surprindă diversitatea din grupul lor. 
2. Analiza şi dezvoltarea problemei: avantaje si dezavantaje ale diversităţii. 
3. Discuţii asupra drepturilor omului. 
4. Redactarea unei liste cu cele mai importante sărbători religioase din comunitate. 
5. Metoda cubului pentru analiza situaţiei minorităţilor din România secolului XX. 
6. Dezbatere de idei. 
7. Evaluare - jurnal de clasă. 
Evaluare 
Profesorul trebuie să organizeze şi să evalueze activităţile elevilor în funcţie de respectarea sarcinilor, de 
implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a negocia si ajunge 
la decizii 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
- Discuţii asupra diversităţii in România , în oraşul nostru şi în clasa de elevi. 
 - Elaborarea unui afiş. 
            - Dezbateri pe tema drepturilor omului. 
 - Sugerarea unor activităţi interculturale. 
  - Folosirea metodei cubului. 
 - Dezbatere.  
Materiale (dacă există)  
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Fise de lucru,afise,lectura istorica. 
Activitatea propriu-zisă 
Profesorul de istorie organizeaza activitatea. 
Sugestii 
-Grupele trebuie constituite respectand anumite reguli. 
Analiza 
-Conform introducerii si a reflectiilor asupra intrebarii directoare. 
Investigaţii suplimentare 
-Continuarea dezbaterilor si a activitatilor propuse in aceasta lectie. 
Evaluare  
Profesorul trebuie să organizeze şi să evalueze activităţile elevilor în funcţie de respectarea sarcinilor, de 
implicarea în dezbaterile organizate, de realizarea temelor date, de posibilităţile de a negocia si ajunge 
la decizii 
 
6.7 Istorie 
 
Lecţia “UNIUNEA EUROPEANA—DE LA UTOPIE LA NECESITATE” 
Autor DUMITRIU LIANA DANIELA 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul COLEGIUL TEHNIC DR. I. RATIU, TURDA, JUD. CLUJ 

Disciplina predată ISTORIE 
Clasa la care se aplică lecţia A XI-A 
A. Introducere  
          Lecţia prezentata  face parte din unitatea de invatare „Popoare si spatii istorice—Europa si lumea 
in sec. XX”, unitate in cadrul careia sunt promovate valorile cetateniei democratice, punandu-se accent 
pe demnitatea umana, intelegerea, acceptarea si respectarea diversitatii, respingerea stereotipiilor, 
precum si promovarea tolerantei si-a acceptarii „celuilalt”. Subiectul lectiei consider ca este unul foarte 
actual, in conditiile in care si tara noastra este membra a Uniunii Europene, dar si al necesitatii formarii 
cetateanului activ si responsabil, constient de indatoririle sale fata de semenii sai. 
B. Continutul educational 
           Avand in vedere ca este o lectie in care accentul se pune pe reactualizarea si consolidarea unor 
cunostinte dobandite anterior, accentul se va pune pe latura formativa, incercandu-se o abordare 
interactiva a lectiei. In aceste conditii, nu exista dificultati  majore cu care elevii s-ar putea confrunta.  
D. Lista activitătilor elevilor  
               Activitatile de invatare adecvate lectiei, dar si dezvoltarii competentei de-a argumenta un punct 
de vedere pe o anumita tema de istorie, dar si de-a descoperii perspective multiple aupra evenimentelor 
si proceselor istorice din diferite surse de informare, sunt urmatoarele:  
Analizeaza diferite surse istorice 
Argumenteaza afirmatii din diferite surse istorice 
Isi exprima punctul de vedere asupra unor evenimente 
Colaboreaza cu ceilalti in analizarea unui document istoric  
Prezinta produsul final 
E. Directiii de actiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
          In cadrul disciplinei Istorie,  tema integratoare aleasa capata valente deosebite prin faptul ca 
valorile promovate sunt aceleasi. O abordare interdisciplinara poate oferii elevilor o mai buna intelegere 
a conceptelor legate de unitatea europeana, drepturile omului, acceptarea diversitatii. Am ales sursele 
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istorice care sa-i puna pe elevi in situatia de-a-si remodela discursul propriu despre Uniunea Europeana 
, avand ca punct de referinta valorile democratiei, egalitatea de sanse si cetatenia activa.  
F.  Activitătile elevilor  
         Lecţia propriu-zisa incepe cu solicitarea profesorului adresata elevilor de-a da cate un sinonim 
pentru termenul „unitate”, folosindu-se metoda brainstorming-ului. Aceasta secventa are rolul de-a 
anticipa etapele urmatoare ale lectiei.  
         Pornindu-se de la sinonimele gasite de elevi, , se trece la reactualizarea cunostintelor dobandite 
anterior, legate de unitatea europeana, precum si la modalitatile de relizare a acestei unitati. Sunt 
prezentate  principalele personalitati care sunt considerate parinti fondatori ai Europei unite si modul 
cum au propus realizarea Uniunii Europene . 
            Urmatorul pas al lectiei consta in activitatea pe grupe desfasurata de elevi; acestia sunt impartiti 
in 4 grupe, fiecare grupa primind fise de lucru diferite: 
Grupa 1: Ce sunt drepturile omului? 
Grupa 2: Drepturile omului in tratatele si documentele europene 
Grupa 3: Conditiile pe baza carora un stat este primit in UE. 
Grupa 4: Partizani ai integrarii   
Grupa 5: Eurosceptici 
Elevii trec la rezolvarea fiselor de lucru, precum si la prezentarea produselor finale 
G.  Evaluarea elevilor si a activitătii  
          Pe tot parcursul lectiei, prin activitatile desfasurate profesorul va urmari obtinerea unui feed-back 
eficient prin brainstorming, prin modul de rezolvare al fiselor de lucru si-al solutiilor propuse la cerinte: 
Observarea comportamentului elevilor pe parcursul desfasurarii lectiei 
Analiza produselor create de elevi 

 
 
NOTITE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Istorie  
Nivelul clasei 
Liceal  
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învătării  
    Explicare 
    Elaborare  
    Evaluare  
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
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Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-o discutie/referat pe teme de istorie 
 Descoperirea in  surse de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor si proceselor 
istorice 
Cunoasterea si asumarea valorilor cetateniei democratice 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijata, cercetare dirijata,  
Abilitătile exersate de elevi 
Abilitati de comunicare dezvoltate atat la orele de istorie, cat si la cele de limba romana 
Abilitati de munca in grup 
Abilitati de-a intelege un mesaj scris sau  vizual  si de-al analiza 
Abilitatea de-a folosi  un limbaj istoric 
Abilitatea de-a face apel la cunostinte dobandite anterior atat la ora de istorie, cat si la cele de literatura, 
geografie 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
Manual, fise de lucru, fotografii, imagini, literatura de specialitate 
Metodologia 
Metodele utilizate sunt: Brainstorming, dezbaterea, lucrul in perechi, investigatia, munca in grup, eseul 
Cum definiti voi termenul de „unitate”? 
Care sunt cele mai importante drepturi ale omului ? 
Care sunt implicatiile acestor drepturi in viata de fiecare zi ?  
Aceste drepturi trebuie protejate ?De catre cine ?  
Ce conditii trebuie sa indeplineasca un stat pentru a fi membru al   
Ce argumente au partizanii U.E.? 
In ce fel euroscepticii argumenteaza rolul U.E. ? 
Cronologie sugerată 
   Lecţia propriu-zisa incepe cu solicitarea profesorului adresata elevilor de-a da cate un sinonim pentru 
termenul „unitate”, folosindu-se metoda brainstorming-ului. Aceasta secventa are rolul de-a anticipa 
etapele urmatoare ale lectiei.  
  Pornindu-se de la sinonimele gasite de elevi, , se trece la reactualizarea cunostintelor dobandite 
anterior, legate de unitatea europeana, precum si la modalitatile de relizare a acestei unitati. Sunt 
prezentate  principalele personalitati care sunt considerate parinti fondatori ai Europei unite si modul 
cum au propus realizarea Uniunii Europene 
 Urmatorul pas al lectiei consta in activitatea pe grupe desfasurata de elevi; acestia sunt impartiti in 4 
grupe, fiecare grupa primind fise de lucru diferite: 
Grupa 1: Ce sunt drepturile omului? 
Grupa 2: Drepturile omului in tratatele si documentele europene 
Grupa 3: Conditiile pe baza carora un stat este primit in UE. 
Grupa 4: Partizani ai integrarii  
Grupa 5: Euroscepticii 
Elevii trec la rezolvarea fiselor de lucru, precum si la prezentarea produselor finale 
Sugestii si sfaturi  
   Lecţia presupune o atenta selectie a surselor folosite in cadrul lectiei, astfel feed-back-ul obtinut sa fie 
unul favorabil. De asemenea, este nevoie de reactualizarea informatiilor dobandite anterior, referitoare la 
etapele constituirii U.E. si la aderarea Romaniei la U.E; 
Evaluare 
 Observarea sistematica a comportamenului elevului; se va urmari de catre profesor, atitudinea elevului 
fata de sarcina de lucru: 
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Elevul   
Urmeaza instructiunile 
 Cere ajutor atunci cand are nevoie 
 Coopereaza cu ceilalti 
Duce activitatea la capat 
Respecta sarcinile asumate 
Se implica in gasirea solutiilor si in rezolvarea fiselor de lucru 
 
 
FISA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Pornind de la cunostintele dobandite anterior, dati o posibila definitie a razboiului: 
Introducerea temei „Uniunea Europeana de la utopie la necesitate” 
Intelegerea notiunii de „unitate” 
Constientizarea rolului jucat de Uniunea Europeana in respectarea drepturilor omului  
Dezvoltarea creativitatii 
Identificarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor uniunii 
Materiale (dacă există)  
Surse, fotografii, agenda Europa 
Activitatea propriu-zisă 
Indrumari si sugestii pe parcursul desfasurarii activitatii 
         Lecţia propriu-zisa incepe cu solicitarea profesorului adresata elevilor de-a da cate un sinonim 
pentru termenul „unitate”, folosindu-se metoda brainstorming-ului. Aceasta secventa are rolul de-a 
anticipa etapele urmatoare ale lectiei.  
         Pornindu-se de la sinonimele gasite de elevi, , se trece la reactualizarea cunostintelor dobandite 
anterior, legate de unitatea europeana, precum si la modalitatile de relizare a acestei unitati. Sunt 
prezentate  principalele personalitati care sunt considerate parinti fondatori ai Europei unite si modul 
cum au propus realizarea Uniunii Europene 
            Urmatorul pas al lectiei consta in activitatea pe grupe desfasurata de elevi; acestia sunt impartiti 
in 4 grupe, fiecare grupa primind fise de lucru diferite: 
Grupa 1: Ce sunt drepturile omului? 
Grupa 2: Drepturile omului in tratatele si documentele europene 
Grupa 3: Conditiile pe baza carora un stat este primit in UE. 
Grupa 4: Partizani ai integrarii  
Grupa 5: Euroscepticii 
Elevii trec la rezolvarea fiselor de lucru, precum si la prezentarea produselor finale 
Sugestii 
-sa citeasca cu atentie sursele / cerintele 
-sa analizeze din perspective diferite drepturile si libertatile cetatenilor U.E. 
- sa se implice in activitatile stabilite 
Investigatii suplimentare 
 
Tema pentru acasa:  
       Realizarea unui eseu pe urmatoarea tema:”Mutarea intr-o alta tara poate fi utila si importanta pentru 
dezvoltarea profesionala si personala. Totusi, aceasta inseamna parasirea prietenilor si a familiei si 
piederea legaturii cu propriile radacini. Cum cantaresc aceste avantaje si dezavantaje ? 
Evaluare  
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Observare sistematica 
Fisa de lucru 
 
FISA 1 
 
 „Drepturile omului sunt drepturile proprii tuturor oamenilor, care îi protejează pe aceştia de eventualele 
abuzuri ale statului şi care sunt etern valabile, neputând fi limitate de nici un stat. Încă de pe vremea 
luptei împotriva absolutismului, ele au fost considerate a fi drepturi „înnăscute" şi „inalienabile".  
(...) La baza drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale se află demnitatea umană, dreptul la liberă 
dezvoltare a personalităţii, egalitatea în faţa justiţiei şi tratamentul nepreferenţial, libertatea religioasă şi 
de conştiinţă, libertatea de expresie, a presei, a informaţiilor şi a educaţiei, liberatea de întrunire şi 
asociere, libertatea circulaţiei, libertatea profesiei şi a muncii, inviolabilitatea domiciliului, garantarea 
proprietăţii şi a dreptului de moştenire, dreptul la azil şi petiţie, precum şi drepturi legale ca de exemplu 
garanţia că nimeni nu va fi arestat în mod nejustificat (...)." 
[din: Wichard Woyke (ed.), Handwörterbuch Internationale Politik, Bonn 1994] 
 „Termenul de ‚drepturile omului‘ desemnează, în limbajul politic uzual, acele libertăţi inerente calităţii de 
fiinţă umană, pe care o comunitate trebuie să le asigure, din motive etice, prin legi. Există drepturi 
‘naturale’, ‘pre-statale’, ‘înnăscute’ şi ‘inalienabile’, prin a căror respectare şi apărare se legitimează un 
sistem politic (...)." 
[din: Bertelsmann Discovery Lexikon] 
Intrebari: 
Ce intelegeti prin „drepturi innascute si inalienabile”? 
Enumarati 5 dintre drepturile omului 
Precizati institutia care poate incalca drepturile omului 
 
FISA 2 
 
1.1. TRATATUL DE LA MAASTRICHT SI CETÃTENIA EUROPEANÃ 
„Articolul 8 
(1) Se instituie cetãtenia  Uniunii. Este cetãtean al Uniunii orice persoanã care are cetãtenia   unui stat 
membru.  
(2) Cetãtenii Uniunii se bucurã  de drepturile si au obligatiile prevãzute de prezentul tratat. 
Articolul 8a 
(1) Orice cetãtean al Uniunii are dreptul de liberã circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitãrilor si conditiilor prevãzute de prezentul tratat si de dispozitiile de   aplicare a acestuia. 
[…] 
Articolul 8b  
(1) Orice cetãtean  al Uniunii, care îsi are resedinta într-un stat membru si care nu   este resortisant al 
acestuia, are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile locale din statul   membru în care îsi are 
resedinta, în aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat…  
(2) Fãrã a aduce atingere dispozitiilor articolului 138 alineatul (3) si dispozitiilor adoptate    pentru 
aplicarea acestuia, orice cetãtean al Uniunii care îsi are resedinta într-un stat membru si  care nu este 
resortisant al acestuia are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile pentru  Parlamentul European în 
statul membru în care îsi are resedinta, în aceleasi conditii ca   resortisantii acelui stat.” 
         Tratatul de la Maastricht, 7 februarie 1992 
http://www.ier.ro/Tratate/11992M_Maastricht.pdf 
 
1.2. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UE 
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„Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este structuratã în 6 capitole – Demnitatea,  
Libertãtile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetãtenia si Justitia (existând si un al VIIlea titlu:   Dispozitii 
generale care reglementeazã interpretarea si aplicarea Cartei) – cuprinzând în total 54  de  articole care 
definesc valorile  fundamentale ale Uniunii  Europene si drepturile civile, politice, economice si sociale 
ale cetãteanului european. Primele capitole ale Cartei sunt dedicate demnitãtii umane, dreptului la viatã, 
dreptului la integritatea persoanei, libertãtii de   exprimare si libertãtii de constiintã. În capitolul 
Solidaritatea sunt introduse drepturi sociale si   economice, precum: dreptul la grevã,  dreptul salariatilor 
la informatie si consultãri, dreptul de   a avea atât viatã de familie, cât si viatã profesionalã, dreptul la 
protectie socialã si la  serviciile sociale din interiorul  Uniunii Europene, protectia sãnãtãtii. Carta 
drepturilor fundamentale a   Uniunii  Europene promoveazã, de asemenea, egalitatea între sexe si 
introduce drepturi, precum   protectia datelor, interzicerea  practicãrii eugeniei si a clonãrii fiintelor 
umane, dreptul la un   mediu protejat, drepturile copilului si ale persoanelor în  vârstã sau dreptul la o 
bunã administrare.” 
http://www.civica-online.ro/cetatenie_europeana/cetatenie_europeana.html 
 
Intrbari: 
Numiti calitatea mentionata pentru cetatenii statelor din UE in cadrul tratatului de la Maastricht 
Enumerati 3 drepturi ale cetatenilor europeni. Ce implicatii au aceste drepturi in viata de fiecare zi ? 
 
 
FISA 3 
 
1.1. CRITERIILE DE LA COPENHAGA (1993) 
„Pentru a deveni stat membru, o tarã candidatã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:   
– Institutii stabile care sã garanteze democratia, statul de drept, respectarea drepturilor omului si 
protectia minoritãtilor. 
– O economie de piatã functionalã, precum si capacitatea de a face fatã presiunilor  oncurentiale din 
piata internã.  
Capacitatea de a-si asuma  obligatiile de stat membru, inclusiv adeziunea la obiectivele  politice, 
economice si monetare ale Uniunii Europene.” 
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=6422&lid=1 
 
1.2. PÃREREA UE DESPRE RESPECTAREA CRITERIILOR DE LA COPENHAGA ÎN ROMÂNIA 
„România continuã sã îndeplineascã criteriile politice pentru a deveni Stat Membru.  România a fãcut 
pasi importanti în continuarea reformei sistemului judiciar pentru a-i asigura o mai mare independentã, 
precum si cãtre îmbunãtãtirea situatiei libertãtii presei, restituirii proprietãtilor,    protectiei minoritãtilor si 
a copiilor. Cu toate acestea, mai sunt  necesare eforturi semnificative pentru continuarea reformei 
administratiei publice, punerea efectivã în practicã a reformei sistemului judiciar si intensificarea luptei 
împotriva coruptiei, în special a celei la nivel înalt. În   ce priveste drepturile omului si protectia 
minoritãtilor, sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunãtãtirea situatiei persoanelor cu dizabilitãti 
si boli mentale. În ceea ce priveste     cerintele economice aferente statutului de membru, România 
continuã sã îndeplineascã criteriul unei economii de piatã functionale. O punere în practicã serioasã a 
programului propriu de reforme structurale îi va  permite sã facã fatã presiunilor concurentiale si fortelor 
de piatã din cadrul UE… România  a fãcut progrese substantiale în alinierea legislatiei interne la 
legislatia Uniunii Europene si va fi capabilã sã-si îndeplineascã obligatiile de Stat Membru al Uniunii   
începând cu momentul aderãrii dacã va accelera pregãtirile într-o serie de domenii…” 
 
România. Raport de monitorizare 2005. Rezumat 
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http://delegatie.infoeuropa.ro/Concluzii_RO.pdf 
 
Intrebari: 
Ce conditii trebuie sa indeplineasca un stat pentru a fi membru al U.E. ?  
In ce fel a respectat Romania conditiile impuse si care sunt minusurile semnalate in raportul din 2005 ? 
FISA 4 
 
UN INTERVIU 
 
Î. Care au fost urmãrile integrãrii europene asupra tãrii dvs., Irlanda?  
R. Pãrerea generalã este cã aderarea Irlandei la Uniunea  Europeanã a fost beneficã pentru tara mea 
din urmãtoarele motive:  
a.  Infrastructura (soselele, autostrãzile) a cunoscut o dezvoltare enormã. Dezvoltarea infrastructurii a 
fost plãtitã cu  banii europeni. Aceste fonduri  au contribuit la eradicarea somajului. Cu aceleasi   fonduri 
au  fost reabilitate clãdiri publice (cum ar fi scolile, centrele comunitãtii etc.).  
b. O altã   consecintã  importantã, din punctul meu  de vedere, a fost accesul la pietele europene. Dupã i 
integrare, produsele  irlandeze au intrat pe pietele internationale fãrã intermediarii britanici. c.  Înainte de 
aderare, ramura economicã de bazã era agricultura. Astãzi, desi  agricultura continuã sã  ie o ramurã 
importantã, economia se bazeazã pe tehnologia înaltã si servicii. Înainte de aderare  economia  era 
concentratã în micile localitãti, astãzi nu mai este aceeasi situatie. Astãzi,  majoritatea populatiei 
lucreazã în orase, deoarece fermele familiale au dispãrut într-un timp scurt.  Inainte vreme, o  fermã 
avea 20 de vaci, astãzi fermele au minim 100 de vaci.  
d. Pentru prima datã  in istorie,  irlandezii nu mai imigreazã. Din contrã, Irlanda primeste imigranti.  
 Joe O’Mahony, cetãtean irlandez, 13 ianuarie 2006. Sursa este un interviu luat de autor unui 
cetãtean irlandez si exprimã perceptia unui om obisnuit asupra consecintelor pe care integrarea    
europeanã l-a avut asupra Irlandei (care a aderat la CEE în 1973). 
 
Intrebari: 
 
1.  În ce domenii ar putea, dupã pãrerea voastrã, sã utilizeze România experienta irlandezã în 
domeniul integrãrii europene? 
2.  Dati exemple cunoscute de voi din localitatea voastra sau din tara unde au fost utilizate cu succes 
fondurile europene. 
 
 
FISA 5 
PÃRERILE EUROSCEPTICILOR 
 
„Românii se dau în vânt dupã  UE, dar habar n-au ce vor plãti în schimbul împlinirii acestui vis. 
Societatea româneascã  suferã de obsesia integrãrii, cetãtenii de rând sunt ametiti cu dezbateri politice 
savante si neinteligibile, iar presa suferã de psihoza sclavului obedient, speriat sã nu supere  pe 
cineva… Pentru MareaBritanie, contributiile anuale la bugetul UE înseamnã o uriasã cheltuialã si o 
secãtuire a resurselor nationale… Parlamentul britanic îsi pierde autoritatea si puterea de a apãra 
interesele populatiei… În general, acum, parlamentele europene acceptã decretele de la  Bruxelles, 
nãscocite de o administratie elitistã, asupra cãrora nu au nici un fel de putere. Tãrile   membre sunt în 
permanentã nãpãdite de un «rococo legislativ» (inclusiv în ce priveste curbura   acceptabilã a bananelor 
si castravetilor)  care se dovedeste atât costisitor, cât si demoralizant, dar si fatal pentru multi dintre micii 
întreprinzãtori. Patru legi din cinci, ce se pun în aplicare în Marea   Britanie, provin de la Bruxelles. 
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Regulamentul UE stipuleazã, în mod emfatic, cã  oficialitãtile nu au voie sã tinã cont de interesele tãrii lor 
de origine, legislatia europeanã primând… În domeniul   
monetar, introducerea euro înseamnã delegarea conducerii economiei nationale cãtre Banca Centralã 
Europeanã […] 
Mariana Bell, UE – o nouã Uniune Sovieticã?, în Lumea, nr. 5/2005, p. 39. 
Intrebari: 
 
Ce argumente au euroscepticii in privinta existentei si functionarii uniunii euriopene? 
Considerati ca aceste argumente corespund sau nu realitatii? Exemplificati. 
 
6.8 Limba Engleza 
 
Lecţia Mai multe... si totusi, una 
Autor Telecan Gabriela Ioana 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Tehnologic, Gherla, jud. Cluj 

Disciplina predată Limba engleza 
Clasa la care se aplică lecţia X 
 
A. Introducere  
In a sense, each of us is an island. In another sense, however, we are all one. For though islands appear 
separate, and may even be situated at great distances from one another,they are only extrusions of the 
same planet, Earth. - Walters, J. Donald 
 
 
Intr-o lume in care tot ceea ce este important, sau cel putin pare a fi important,se petrece in spatiul 
virtual, o lume in este vacantele petrecute intr-o alta tara decat cea de origine au devenit un loc comun, 
cunoasterea culturii vecinului de alaturi tinde sa cada pe un loc secund, sau chiar tert.  
 
Comunicarea,  nu doar transmiterea unui mesaj,pare uneori un lucru extrem de dificil.Acest traseu 
didactic ofera oportunitatea de a explora realităţile de langa noi, de a fiinţa în lume alături de ceilalţi. 
Bineînţeles, se vizează dezvoltarea abilităţile de desprindere a mesajului transmis, a sentimentelor, a 
stărilor sau a viziunii artistilor asupra realităţii, de cultivare a gustului estetic, de realizare a unor 
deschideri interdisciplinare, de exersare a plăcerii personale de a accesa operele artistice, indiferent de 
forma artistică în care se manifestă. 
 
Problemele adolescenţilor de adaptabilitate şi integrare în societate, pe de o parte, şi asumarea 
conştientă a rolurilor şi a responsabilităţilor în comunitate, pe de altă parte cer alternative viabile. Arta, cu 
convenţiile, tehnicile şi metodele specifice, reprezintă atât o formă total neagresivă de însuşire a unui set 
de valori şi principii general valabile, cât şi o oportunitate de însuşire a unor forme de expresie necesare 
în exprimarea individului. 
B. Conţinutul educaţional  
Acceptarea necondiţionată şi gândirea pozitivă sunt atitudini care favorizează dezvoltarea relatiilor 
interpersonale.  
Arta este un cod cu funcţii multiple: instrumente de cunoaştere şi de comunicare, căi de interrelaţionare 
şi de socializare a fiinţei umane, factori de afirmare socială la nivel naţional şi regional, factori de progres 
economic şi ştiinţific, de integrare comunitară şi de dialog cultural. De asemenea, se urmăreşte 
dezvoltarea personalităţiilor prin formarea unor noi priceperi şi deprinderi de manifestare liberă şi 
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spontană, prin stimularea interesului pentru artă, pentru lărgirea orizontului cultural, dar mai ales pentru 
manifestarea nevoii de integrare socială şi culturală a valorilor artistice. Ele oferă situaţii de învăţare 
reale, dezvoltându-le capacităţile de limbă şi comunicare. Prin activităţile propuse se creează un cadru 
propice relaţionării, socializării, exprimării libere a elevilor şi posibilitatea manifestării spiritului lor creativ. 
Libertatea de a-şi alege activitatea le permite să caute acele subiecte pentru care simt o motivaţie 
intrinsecă intensă, dezvoltând motivaţia intrinsecă, simţul estetic, curiozitatea, flexibilitatea, spiritul de 
inovaţie, lipsa de prejudecăţi, spargerea tiparelor încredere în sine, autocontrolul, libertatea de 
exprimare. 
În concluzie, acest traseu urmăreste educarea gândirii creative a elevilor, a inteligenţei, imaginaţiei, 
inventivităţii şi spontaneităţii lor. În final, elevii vor deveni extravertiţi care transformă sau dezvoltă 
informaţii, prin intermediul proceselor cognitive, al trăsăturilor de personalitate şi al motivaţie. 
C. Lista activităţilor elevilor  
Dezvoltă respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 
Apreciază unicitatea fiecăruia; 
Analizează caracteristicile specifice fiecarui tip de arta prezentat; 
Învaţă să ştie să aleagă între bine şi rău; 
Îşi expun deschis, ferm, punctul de vedere fără a se teme de consecinţe-de judecata grupului; 
Conştientizează aspectele pozitive, a celor care ar putea fi îmbunătăţite şi a aşteptărilor în relaţia cu 
vecinii, colegii sau prietenii de alta religie/nationalitate; 
Îşi marchează propria personalitate. 
 
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Relaţionarea cu mediul şi exprimarea propriei personalităţi sunt două dintre coordonatele esenţiale ale 
existenţei omului contemporan în lupta cu depersonalizarea relaţiilor umane. Iar pentru aceasta, tânarul 
are nevoie de un ansamblu de aptitudini, competenţe, cunoştinţe, etc. Învăţământul modern încurajează 
diversitatea şi pune accent pe stima de sine ca premisă în dezvoltarea relatiiilor interpersonale. 
Orele de consiliere şi orientare oferă oportunităţi pentru dezvoltare personală şi socială prin largirea 
experienţei, generarea de idei, dezvoltarea imaginaţiei şi a emoţiilor, comunicare eficientă cu ceilalţi. 
Dezvoltarea fluenţei de idei, a flexibilităţii, originalităţii şi a capacităţii de elaborare şi dezvoltare a unei 
idei în toate implicaţiile sale. Astfel, se asigură şi manifestarea spiritului creativ al elevilor. 
E. Activităţile elevilor  
discuţii despre stilurile arhitecturale întâlnite 
discuţii despre importanţa cultural-artistică a clădirii 
compararea învăţăturii de credinţă ortodoxă cu învăţătura de credinţă armeano-catolică 
discuţii despre muzica cântată în biserica catolică şi migrarea acesteia spre lumea laică 
discutii despre muzica cântată în biserica ortodoxă şi impactul asupra credincioşilor 
integrarea cunoştinţelor din diferite domenii, istoric şi religios, într-un sistem unitar 
 recunoaşterea trăsăturilor specifice iconografiei bizantine 
realizarea unei scurte prezentări pentru un ghid turistic 
realizarea traseului obiectivelor vizitate 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, eseu, discuţii libere. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina  
Consiliere si orientare 
Nivelul clasei 
Liceal 
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Durata  
6 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
antrenare, explorare, explicare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Să dezvolte o atitudine asertivă prin care să poată să-şi expună punctul de vedere într-un mod 
argumentat; 
Să dezvolte abilităţi deductive; 
Să dezvolte gândirea critică şi analitică; 
Să aiba respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 
Să aprecieze unicitatea  fiecăruia; 
Să analizeze caracteristicile specifice fiecarui grup social; 
Să conştientizeze aspectele pozitive ale fiecarui grup social si impactul pe care acestea le-a avut asupra 
dezvoltarii culturii in regiune;  
Să-şi marcheze propria personalitate. 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă,descoperire dirijată,  investigaţie dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
identificarea stilului arhitectural al clădirii (baroc si neo-clasic/ gotic/ bizantin) şi încadrarea din punct de 
vedere istoric 
sesizarea valorii artistice a acestui edificiu (vitralii, scene biblice sculptate, orga/ scene biblice pictate, 
mozaic,icoane) 
identificarea elementelor specifice cultului (armeano-catolic/ romano-catolic/ crestin ortodox) 
evidenţierea contribuţiei comunităţii armenilor gherleni în dezvoltarea oraşului 
adoptarea unui comportament adecvat intr-o institutie religioasa 
compararea acestui edificiu religios cu celelalte edificii vizitate. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
aparat foto, ghid turistic, album de arta 
Metodologia 
Analiza, observarea sistematica 
Sugestii şi sfaturi  
Conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, observaţia evaluativă, discuţii libere,. 
Evaluare 
observarea comportamentului elevilor 
fotografii realizate de către elevi 
fişa de observare completată de către elevi. 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Ce semnfica pentru voi biserica? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Internet, albume de arta 
Materiale (dacă există)  
Aparat foto, fisa de lucru  
Investigaţii suplimentare 
Realizarea unui traseu turistic  
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Evaluare  
Fişe de lucru, observarea comportamentului elevilor, fotografii realizate de acestia. 
 
6.9 Limba franceză 
 

Lecţia Visage de la femme moderne ( la femme dans le monde 
occidental/islamique ) 

Autor  Pop Sabina 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Tehnologic „Constantin Brancusi”, Dej, jud. Cluj 

Disciplina predată Limba si literatura franceza  
Clasa la care se aplică lecţia  a XI-a  A 
A. Introducere 
Disciplina la care se aplica tema integratoare este „Limba franceza” prevazuta ca disciplina de studiu la 
clasa XI-a specializarea „Tehnician in activitati economice” la U.I. „Couleurs de notre temps”  
Reflecţia asupra conceptelor de educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică este parte 
integrantă a acţiunii: reflecţia dă sens acţiunii şi vice-versa. Reflecţia şi acţiunea nu se află în relaţie 
ierarhică de tipul „relaţiei de favoritism” sau în sfere total separate. Acţiunea se sprijină întotdeauna pe 
un plan al celor implicaţi, iar reflecţia se hrăneşte întotdeauna din acţiune şi îşi asumă sensul în funcţie 
de experienţă. Experienţa acceptǎ sensul doar împreună cu gândirea şi cu cuvintele utilizate pentru a 
exprima, conduce şi menţine respectivul gând. În acest caz, gândul este de tip dialectic, deşi, din motive 
care ţin de editare, unele texte se concentrează mai mult asupra experienţei şi deci pe diversitate 
existenţială globală, în timp ce altele, cum ar fi cel de faţă, se îndepărtează într-un fel de experienţa 
concretă. Provocarea constă în a aduce la un loc mai multe experienţe, puncte de vedere şi imaginaţii 
trăite şi exprimate în diversele universuri culturale şi sociale. 
B. Conţinutul educaţional  
 Oriunde şi pentru oricine, egalitatea de şanse trebuie să fie o realitate şi o practică curentă. 
Diversitatea şi şansele egale sunt, în concepţia noastră, strâns legate de ideea de cetăţenie, care acum 
mai mult ca oricând trebuie să îşi redobândească dimensiunea primordială, dată de modelul democraţiei 
clasice, izvorâte din gândirea ateniană, dreptul roman, creştinism şi iluminismul francez. Adică o 
cetăţenie activă, direct implicată în toate treburile cetăţii. 
Prin intermediul tuturor disciplinelor curriculare, elevii trebuie deprinşi să observe, să analizeze, să 
exprime puncte de vedere şi să aibă atitudini vis-a-vis de fapte, situaţii, să înţeleagă sensul lor profund şi 
dinamica pe care o creează. 
C. Lista activităţilor elevilor  
  Elevii se vor documenta cu privire la accesul la educaţie al femeilor in diferite părţi ale lumii. 
In urma documentării vor întocmi fişe de documentare şi vor realiza postere care surprind statutul femeii 
in diverse culturi. ( Occident/Orient)  
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Competenţele de bază asociate cu cetăţenia într-o societate democratică sunt cele determinate de 
construirea unei persoane libere şi autonome, conştientă de drepturile şi responsabilităţile sale într-o 
societate în care puterea de a stabili legea, şi anume regulile vieţii comunităţii care definesc cadrul în 
care libertatea este astfel exercitată şi unde numirea şi controlul asupra persoanelor care exercită 
această putere se află sub supravegherea tuturor cetăţenilor. 
Este prevazut aici primul principiu al drepturilor omului - „Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate 
şi drepturi” – şi consecinţele acestuia într-o societate democratică care este legată în mod intrinsic de 
acest principiu. La toate nivelurile, autoritatea publică este o emanaţie a cetăţenilor, în folosul cetăţenilor, 
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controlată de cetăţeni. Accesul la bunurile comune, cum ar fi şcolarizarea, îngrijirea sănătăţii şi chiar 
munca, este supus teoretic regulilor egalităţii. 
Pe acest fundal, educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă este “proiectul” de 
educaţie şi formare în care există cele mai multe tensiuni, ambivalenţe şi chiar contradicţii. Scopul său 
nu este nici tehnic, nici profesional. Se referă la individ şi la relaţiile lui cu ceilalţi, la construirea de 
identităţi personale şi colective, la condiţiile vieţii împreună. Acest proiect trebuie să se confrunte cu 
inserţia individuală şi socială, particulară şi universală, şi deja prezentă, şi cu inventarea viitorului, 
construirea unei lumi a viitorului, acceptarea unei realităţi pre-existente şi dezvoltarea unei abordări 
critice. 
Toţi cetăţenii statelor democratice pot beneficia şi în acelaşi timp pot oferi educaţie pentru cetăţenie într-
o societate democratică. Această abordare defineşte scopul principal al educaţia pentru diversitate, 
egalitate de şanse şi cetăţenie activă. 
E. Activităţile elevilor  
Se determina implicarea activă a elevilor in descoperirea unor societăţi in care femeile nu au acces la 
educaţie. 
Li se proiectează elevilor un material PPT cu informaţii referitoare la  rolul femeii în societate, importanţa 
educaţiei în viaţa acestora, cât şi dezavantajele lipsei şcolarizării în rândul lor. 
Elevii sunt convocaţi la discuţii şi dezbateri pe tema educaţiei şi a dezvoltării prin educaţie, explicandu-şi 
punctul de vedere cu privire la efectele discriminarii femeilor in unele state ale Globului. 
Grupele de elevi îşi prezintă fişele documentare, precum si materialele pregatite de ei in care prezinta 
efectele discriminarii – la orice nivel apare si sub orice forma – asupra societatii contemporane. ( txte 
suport: Montesquieu, Scrisori persane) 
In continuare li se prezintă elevilor poveştile de viaţă ale unor femei care au reuşit prin educaţie să 
depăşească limitele impuse precum şi prejudecăţile propriilor culturi. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
  Evaluare de progres. Lecţia implica socializare, informare asupra diverselor exemple de viata. 

AUTOEVALUARE 
Mi-a plăcut cel mai mult: 
Nu mi-a plăcut. De ce? 
Pot rǎspunde la o întrebare despre: 
Am  o întrebare despre : 
Eu îmi dau calificativul………………………...... şi sunt: 

                                                                                                           
                              vesel                                   trist                                     furios 

 
 
Conţinuturile lecţiei se reiau prin lansarea întrebărilor şi scrierea eseului de 5 minute care vizează 
importanţa educaţiei, aşa cum este percepută de elevi. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Limba franceza 
Nivelul claselor 
a-XI-a A 
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Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explorare, elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
1.2 analizarea varietăţilor specifice schimbărilor dezvoltării umane; 
2.2 exersarea  tehnicilor de comunicare eficientă, în contexte variate din punct de vedere social şi 
cultural; 
5.1. evaluarea impactul factorilor sociali, culturali, economici şi  de mediu asupra propriilor opţiuni 
profesionale şi asupra evoluţiei în carieră 
Tipul de activitate  
descoperire dirijată,  
investigaţie/cercetare dirijată,  
investigaţie limitată, 
investigaţie deschisă 
conversaţia euristică, 
munca pe grupe,  
prelegerea,  
jocul de rol,  
problematizarea,  
eseul de 5 minute; 
Abilităţile exersate de elevi 
Elevii au dobândit :  
abilitaţi de comunicare in contexte variate; 
abilităţi de cercetare dirijată; 
abilităţi de interacţionare; 
abilităţi de exprimare a opiniei. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul, videoproiectorul. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
fişe de documentare, www.wikipedia.com;  
http://groups.google.com/group/campania-globală-pentru-educaţie 
text suport - Montesquieu, Scrisori persane 
Metodologia 
Li se proiectează elevilor un material PPT cu informaţii referitoare la  rolul femeii în societate, importanţa 
educaţiei în viaţa acestora, cât şi dezavantajele lipsei şcolarizării în rândul lor. 
Elevii sunt convocaţi la discuţii şi dezbateri pe tema educaţiei şi a dezvoltării prin educaţie. 
Elevii îşi prezintă fişele documentare, elevii prezinta forme ale discriminarii femeii in unele societati de pe 
Glob, concluzionand prin a expune care este consecinta acestor acte.  
In continuare li se prezintă elevilor poveştile de viaţă ale unor femei care au reuşit prin educaţie să 
depăşească limitele impuse precum şi prejudecăţile propriilor culturi. 
            Profesorul motivează opţiunea pentru o asemenea lecţie şi menţionează clasei faptul că va fi o 
lecţie mai specială, deoarece este Săptămâna Educatiei Globale . 
      Elevilor le este prezentat materialul PPT pregatit, urmand ca mai apoi ei insisi sa isi prezinte 
materialul pe care l-au pregatit. 
             Prin metoda conversaţiei, elevilor li se cere să-si aminteasca nume ale unor personalităţi 
feminine care au militat pentru accesul la educaţia echitabilă.   
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Cronologie sugerată 
Elevii sunt antrenati in discuţii, li se cere părerea şi participă activ la derularea activităţii. 
Sugestii şi sfaturi  
Profesorul îi sfătuieste pe elevi să profite din plin de accesul la educaţie care este un drept al fiecărui 
individ in parte. 
Evaluare 
Conţinuturile lecţiei se reiau prin lansarea întrebărilor şi scrierea eseului de 5 minute care vizează 
importanţa educaţiei, aşa cum este percepută de ei. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
 
sa cunoasca beneficiile educaţiei pentru fiecare individ in parte; 
să conştientizeze importanţa educaţiei in formarea unei societăţi civilizate 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Se discută despre educaţie ca despre un drept oferit prin lege şi li se cere elevilor să profite de acest 
drept deoarece sunt societăţi, in sec. XXI , in care nu este permis accesul la educaţie al femeilor şi nu 
numai. Se discută apoi despre factorii care ar putea îngrădi accesul la educaţie precum: sărăcia, 
dezinteresul adulţilor, lipsa de implicare a societăţii şi nu in ultimul rând nivelul de cultură.   
Materiale (dacă există)  
Text suport: MONTESQUIEU, Scrisori persane 
www.wikipedia.com; 
http://groups.google.com/group/campania-globală-pentru-educaţie 
Activitatea propriu-zisă 
Dacă este necesar asiguraţi dirijarea pe paşi a activităţii elevilor. 
Profesorul supraveghează desfăşurarea lecţiei, lansează întrebări şi răspunde oricaror nelămuriri ale 
elevilor 
Sugestii 
Elevilor li se prezintă metodele de lucru folosite in ora curentă. Se oferă sugestii de rezolvare. 
Investigaţii suplimentare 
Elevii vor  elabora povestea de viaţă a unor persoane cunoscute .  
Evaluare  
Itemi subiectivi : elaboraţi un eseu de cinci minute despre importanţa educaţiei. 
 
     Fise de documentare pregatite de catre elevi: 
Singura femeie prim-ministru al Indiei Indira Nehru Ghandi s-a nascut in 19 noiembrie 1917 si a murit in 
1984, asasinata, dupa ce a fost prim-ministru al Indiei timp de 15 ani. A fost prima si deocamdata ultima 
femeie din India care a ocupat aceasta functie. 
Educatia ei a fost una solida, construita la colegiul Somerville din Oxford. Inclinatia catre viata politica a 
mostenit-o de la tatal ei, care la randul lui a ocupat postul de prim-ministru al Indiei. 
Indira a fost o personalitate controversata. In 1942, se casatoreste cu Feroze Gandhi, dar casatoria lor 
nu a fost acceptata de cultul ortodox hindus, pentru ca fusese aranjata de catre parinti. La scurt timp 
dupa casatorie, cei doi sunt arestati pentru activitati nationaliste, Indira fiind eliberata dupa opt luni, iar 
sotul ei, dupa un an. 
In 1959, Indira devine presedinte al Congresului National Indian. Reusita ei politica este insa intunecata 
de moartea sotului, in 1960, ca urmare a unui atac de cord. In 1964, Indira Ghandi reuseste sa obtina un 
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loc in Parlamentul indian, cel de Ministru al Informatiei si Radiodifuziunii, in timpul guvernarii lui Lal 
Bahadur Shastri. 
Shastri moare insa in mod suprinzator, la scurt timp dupa ce isi intra in functie. Prin urmare, Indira 
ajunge sa ii ia locul. Multi au considerat-o usor de manipulat, insa Indira avea abilitati politice deosebite. 
Ea va ocupa postul de prim-ministru din 1966 pana in 1977. 
Indira a luptat intotdeauna pentru eradicarea saraciei. In 1969, a adoptat o serie de legi prin care a 
reglementat situatia veniturilor personale, a proprietatii private si a profiturilor corporatiste. Indira Ghandi 
s-a dovedit a fi un lider puternic si dur, dar a fost acuzata de practici ilegale in timpul campaniei 
electorale in urma careia a fost aleasa prim ministru si i s-a cerut demisia. 
 
Maia Morgenstern 
Născută în Bucureşti, într-o familie evreiască, Maia Morgenstern a studiat la Academia de teatru şi 
film între 1981 şi 1985, iar apoi a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ până în 1988. A apărut 
apoi pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, după care s-a alăturat trupei de la Teatrul 
Naţional "Ion Luca Caragiale". Printre rolurile notabile pe scena de teatru se numără Lola Lola, 
din Îngerul albastru (der Blaue Engel), sau Kathleen Hogan în Park Your Car in Harvard Yard. Ea este 
cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele Balanţa, Cel mai iubit dintre 
pământeni, Patimile lui Hristos. 
Maia Morgenstern a fost căsătorită de două ori. Are trei copii: Tudor Aaron, Eva Lea Cabiria şi Ana 
Isadora.Numele ei, Morgenstern, înseamnă în germană "Luceafărul de dimineaţă", nume dat Fecioarei 
Maria, personajul pe care l-a jucat în filmul "Patimile lui Hristos". Regizorul Mel Gibson, un 
devotat romano-catolic, pare să fi luat în considerare, printre altele, acest detaliu ca fiind semnificativ 
pentru alegerea ei în acest rol. 
Din 2010, este numită ambasador pentru Alianţa Civilizaţiilor în România. 
 
Ce este discriminarea? 
 
Discriminarea reprezinta un comportament de excludere sau reducere a accesului unor indivizi la 
anumite resurse.  
Discriminarea este capacitatea sau abilitatea cognitiva si senzoriala de a vedea distinctii fine şi de a 
percepe diferenţele dintre obiecte, subiecte, concepte şi modele, sau de a poseda o dezvoltare 
excepţională a simţurilor.  
Exista doua tipuri de discriminare: discriminarea directa si discriminarea indirecta.  
Discriminarea directa  
Cand o persoana este tratata defavorabil, in comparatie cu altcineva, din cauza rasei sau a originii sale 
etnice, a religiei sau a convingerilor, a handicapului, a varstei sau a orientarii sexuale.  
Discriminarea indirecta  
Cand o specificatie, criteriu sau practica aparent neutre ar putea dezavantaja anumite persoane pe 
motive de rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orietnatre sexuala, cu 
exceptia cazului in care o asemenea practica poate fi justificata in mod obiectiv printru-un scop legitim  
In majoritatea tarilor democrative exista legi impotriva discriminarii, iar egalitatea de tratament este in 
general garantata de Constitutie. Cu toate acestea fenomenele de discriminare exista chiar si in absenta 
unor legi pro-discriminare, si impotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului.  
  Printe cele mai fregvente fenomene de discriminare se afla : discriminarea de baza ( varsta), de avere, 
de convingeri politice,de nationalitate, de rasa, de sex, de religie, de convingeri sexuale.  
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Elevii au prezentat, dupa aceasta trecere in revista a teoriilor privind discriminarea, celor prezenti la 
lectie exemple concrete in care apare concret acest fenomen, sub orice forma – etnica, rasiala, sociala, 
etc.. Exemplele le-au luat din viata de zi cu zi sau din mass-media.  
 
Din raspunsurile elevilor …… 
 
Eseul de 5 minute constituie pentru elevi un bun exercitiu de spargere a ghetii. Eficacitatea lui, atunci 
cand este gandit in raport complementar cu tema lectiei, nu poate fi contestata. Elevii nostri percep 
EDUCATIA astfel: 
           Manifestarea unui comportament respectuos fata de cei din jur; 
            Sa fii cinstit; 
Dovada ca ai cei sapte ani de acasa; 
            Reprezinta modul de gandire, de exprimare si de comportament al unei persoane; 
Modul de a sti actiona in viata; 
           Capacitatea de a sti face fata problemelor curente; 
           Cel mai de pret atuu al meu… respectul fata de ceilalti si fata de tine insuti; 
           Sinceritate, onestitate, punctualitate; 
           Reprezinta piatra de temelie pentru fiecare dintre noi. De la educatie porneste tot. 
 
6.10 Limba Franceza 
 
Autor prof. Kerestesi Lorena 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Grup Scolar Industrial Ludus, jud. Mures 

Disciplina predată Limba franceză 
Clasa la care se aplică lecţia a XI-a 
 
A. Introducere  
În zilele noastre, diversitatea ni se înfăţişează ca unul dintre elementele cele mai importante care 
structurează o societate, care o fac să funcţioneze în mod firesc, respectând caracteristicile de 
particularitate care diferenţiază şi, totodată apropie indivizii care o alcătuiesc. Diversitatea se referă la 
diferenţele etnice, lingvistice, culturale, religioase, de gen, de rasă.  
Diversitatea culturală se regăseşte de asemenea şi în şcoala noastră, unde învaţă elevi de diferite etnii : 
română, maghiară, rromă. Pentru a fi acceptată, diversitatea trebuie inclusă în procesele educative din 
şcoli pentru a contribui la crearea propriei identităţi şi la acceptarea celorlalţi. Pe lângă aceste trei culturi, 
prin intermediul orelor de limba franceză şi engleză, elevii vin în contact cu obiceiurile culturale din 
Franţa şi Anglia. În cadrul orelor de limba franceză elevii sunt încurajaţi să cunoască, să înţeleagă şi să 
aprecieze propria lor cultură precum şi cultura franceză.  
Nivelul clasei de elevi impune o educaţie pentru diversitate, o educaţie interculturală, precum şi oferirea 
cât mai multor informaţii legate de acceptarea diferenţelor etnice şi culturale. 
B. Continutul educational  
Diversitatea este modul de a fi al vieţii, este o proprietate inerentă a naturii, culturii şi societăţii. Ea 
rezultă din unicitatea indivizilor, din specificitatea entităţilor şi capacitatea acestora de a fi diferite faţă de 
altele. Eventualele probleme întâmpinate de elevi ar fi definirea tipurilor de diversităţi. 
Diversitatea culturală : ceea ce este specific zilelor noastre este faptul că nu există o cultură dominantă. 
Pentru pruma dată în istorie se acceptă principiul că diversele culturi sunt egale ca statut, ca importanţă 
şi recunoaştere legală.  
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Diversitatea lingvistică : limbile sunt o importantă sursă de diversitate. În lume există între 2500 şi 7000 
de limbi. Această diversitate lingvistică naturalăp trebuie susţinută prin educaţie.  
Diversitatea religioasă : spaţiul public este considerat ca un spaţiu multiconfesional, gestionat dupa 
principiul drepturilor omului (fiecare persoană şi comunitate are dreptul la propria identitate confesională, 
însă exercitatrea acesteia nu trebuie să se facă împotriva altei identităţi).  
Alte surse de diversitate : diversitatea etnică, diversitatea de gen, diversitatea persoanelor cu dizabilităţi.  
Prin intermediul acestei lecţii, din cadrul unităţii de învăţare Pays, villes, régions elevii vor descoperi şi 
vor cunoaşte elemente din cultura franceză. 
D. Lista activitătilor elevilor  
Descoperirea oraşelor importante din Provence 
Aflarea unor informaţii despre obiceiurile şi tradiţiile populare din această regiune 
Enumerarea atracţiilor pe care această regiune le oferă turiştilor 
Localizarea geografică a regiunii 
E. Directiii de actiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Tema intergratoare aleasă se integrează în curriculum-ul de Limba franceză, deoarece în cadrul orelor 
de la această disciplină sunt prevăzute lecţii de cultură şi civilizaţie franceză, care deschid orizontul 
copiilor spre această cultură şi spre diversitate.  
F. Activitătile elevilor  
- reprerarea regiunii Provence pe harta Franţei (poziţionare geografică, relief, climat, etc.) 
- oraşe importante – Marseille (gastronomie, tradiţii, simboluri) 
- descoperirea tradiţiilor şi sărbătorilor provencale (fête de Féria, la Fête du costume à Arles, le Carnaval 
de Nice, les crèches et les santons à Noël)    
G.  Evaluarea elevilor ti a activitătii 
Evaluare orală şi evaluare prin fişe de lucru şi chestionar. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina  
Limba franceză 
Nivelul clasei  
Liceal 
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învătării   
2. Explorare  
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
Descoperirea regiunii Provence 
Identificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare din această regiune 
Reperarea principalelor oraşe  
Enumerarea atracţiilor turistice din acestă regiune şi a particularităţilor culturale 
Tipul de activitate  
c. Investigaţie /cercetare dirijată 
Abilitătile exersate de elevi 
În cadrul acestei lecţii şi în cadrul orelor de limba franceză, abilităţile dobândite de către elevi au fost 
următoarele : exprimarea în limbă străină, comunicarea de informaţii în limba franceză în scris şi oral, 
extragerea de infrmaţii esenţiale dintr-un text dat. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
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Calculatorul 
Retroproiector  
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
Documente autentice : hărţi, imagini, fotografii 
Fişe de lucru 
Prezentare PowerPoint 
Metodologia 
Conversaţia dirijată 
Descrieri simple 
Lectura analitică 
Chestionare  
Exerciţii  
Cronologie sugerată 
Reperarea pe hartă a regiunii provence 
Prezentare PPT cu particularităţile regiunii Provence (oraşe importante, obiceiuri, tradiţii, etc.) 
Lectura fişelor suport distribuite de profesor 
Rezolvarea chestionarelor 
Discuţii şi răspunsuri la eventualele întrebări 
Sugestii şi sfaturi  
Comunicare 
Responsabilizarea fiecărui elev 
Evaluare 
      -  formativă - orală prin întrebări 
      - finală – prin chestionar 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Conversaţie introductivă despre cultură, identitate culturală, tradiţii, diversitate culturală. 
Prezentare PPT a regiunii Provence. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Pentru o mai bună integrare în societate şi pentru egalitatea de şanse este nevoie să cunoaştem şi să 
înţelegem particularităţile celorlalte culturi. 
Site internet recomandat: www.francparler.org  
Materiale (dacă există)  
Calculator, prezentare PPT, hartă, fişe de lucru, chestionare. 
Activitatea propriu-zisă 
- prezentare PPT a regiunii Provence 
- Lectura fişelor suport 
- Reperarea pe hartă a regiunii şi a principalelor oraşe 
- Discuţii cu privire la tradiţii şi obiceiuri sfecifice 
- completarea chestionarelor 
Sugestii 
- urmărirea cu atenţie a materialelor prezentate 
- extragerea informaţiilor principale 
Investigatii suplimentare 
Căutarea de informaţii legate de particularităţi geografice, tradiţii şi obiceiuri din celelalte regiuni ale 
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Franţei. Stabilirea de asemănări şi deosebiri între obiceiurile româneşti sau rrome şi cele din Franţa. 
Evaluare  
Chestionarul/fişa de evaluare. 
Regiunea Provence este situată în :  
Nordul Franţei 
Sudul Franţei 
Sud-Estul Franţei 
Centrul Franţei 
Principalul oraş al regiunii Provence este : 
Paris 
Marseille 
Lyon 
Besancon 
Care este cea mai vestită sărbătoare din regiunea Provence ?: 
Carnavalul de la Nice 
Fête de la musique 
Fête de la Saint Jean 
La Toussaint 
Care sunt departamentele Provenţei ? 
Prezentaţi pe scurt Provenţa. 
  La Provence este sinonimă cu..........  
  Cum se numesc zonele muntoase din Nordul şi Estul departamentului?  
  Marseille este.......... oraş şi.......... din Franţa.  
 În împrejurimile Marsiliei, putem vizita..........  
 
6.11 Limba şi literatura română 
 
Lecţia ”O, rămâi,,,” de Mihai Eminescu 
Autor Moroşan Luminiţa 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic “Muntele de Foc”, Câmpeniţa, Mureş 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică 
lecţia a VII-a 

 
A. Introducere :   
Cultura şi literatura unui popor sunt fundamentele unui traseu străbătut de fiecare om în formarea sa 
intelectuală şi socială. Astfel disciplina limba şi literatura română contribuie la înţelegerea noţiunilor de 
teorie literară, limbă şi comunicare şi de asemenea la formarea gândirii şi aptitudinilor literar-artistice ale 
elevilor. 
B. Conţinutul educaţional :       
 Fiind o lecţie de fixare a noilor cunoştinţe având ca temă integratoare ”Diversitatea, egalitatea de şanse, 
cetăţenie activă”, va  urmări ca elevii în cadrul orei de comunicare să fie capabili să identifice elementele 
situaţiei de comunicare, să utilizeze corect şi adecvat formele exprimării orale pe o temă dată, să 
argumenteze punctul lor de vedere cu privire la egalitatea de şanse ale copiilor, să observe cum se 
reflectă în atitudinea elevilor egalitatea de şanse la învăţătură. 
C. Lista activităţilor elevilor :  
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           ă citească fluent, corect şi expresiv textele autobiografice de Maxim Gorki şi Mihail 
Sadoveanu;  
 
           ă identifice elementele situaţiei de comunicare; 
 
           ă  utilizeze corect şi adecvat elementele verbale şi nonverbale ale comunicării într-o 
expunere orală pe o temă dată; 
                             
           ă argumenteze un punct de vedere; 
 
           ă observe cum se reflectă în atitudinea elevilor egalitatea de şanse la învăţătură. 
 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări): 
  
             ţei de a înţelege conţinutul şi mesajul textelor scrise; 
            şi nonverbale într-o prezentare orală care va avea 
ca temă egalitatea de şanse la învăţătură a oricărui copil; 
            ă. 
             
            ă, care va avea ca titlu „Învăţătura -dreptul oricărui 
copil”; 
 
E. Activităţile elevilor: 
  
       ă temele şi corectează unele greşeli 
              ţiei de comunicare 
              ă lectura  textelor scrise de Maxim Gorki şi Mihail Sadoveanu 
              ă tema comună, asemănările şi deosebirile  
              ă o expunere orală în care va compara cele două texte ţinând cont de elementele 
verbale şi nonverbale; 
              -ul constă în exprimarea părerii cu privire la dreptul la egalitate de şanse la 
învăţătură a celor doi copii, deşi trăiau în medii diferite; 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii: 
              # Evaluarea iniţială prin verificarea temei 
              # Evaluarea orală (aprecierea răspunsurilor, observarea sistematică) 
              # Feedback-ul 
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina                 
Limba şi literatura română 
Nivelul clasei          
Mediu 
Durata                        
50 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării             
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

151/180 

 

Obiectiv general: argumentarea orală a unui punct de vedere  ţinând cont de înlănţuirea 
elementelor verbale şi nonverbale 
Competenţe vizate  
        ă citească fluent, corect şi expresiv textele autobiografice de Maxim Gorki şi Mihail 
Sadoveanu; 
           ă identifice elementele situaţiei de comunicare; 
           ă recunoască elementele verbale şi nonverbale ale comunicării orale şi să le folosească 
într-o expunere argumentativă;                    
           ă argumenteze un punct de vedere; 
           ă observe cum se reflectă în atitudinea elevilor egalitatea de şanse la învăţătură.  
Tipul de activitate  
Descoperire dirijata 
Abilităţile exersate de elevi 
Capacitatea de a înţelege conţinutul şi mesajul textelor scrise 
Capacitatea de a citi, în aşa fel încât aceasta să devină o plăcere personală; 
Capaciatea de a recunoaşte elementele situaţiei de comunicare; 
Capacitatea de a expune oral un text argumentativ ţinând cont de elementele verbale şi nonverbale 
Capacitatea de a-şi exprima opinia în legătură cu tema dată; 
Capacitatea de a reda în scris un text în legătură cu tema lecţiei. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Manual 
Metodologia 
1.Conversaţia euristică şi catihetică 
2.Lectura orientată a textului 
4. Tehnica întrebărilor care vizează comprehensiunea, cât şi interpretarea textului 
6. Brainstorming-ul 
7.Problematizarea 
8. Demonstraţia 
Cronologie sugerată 
 
1. Moment organizatoric 
2. Verificarea temei de casă: câte un elev va citi tema  
3. Captarea atenţiei: realizarea schemei comunicării surprinzând elementele comunnicării 
4.Anunţarea temei şi obiectivelor:notarea în caiete  
5. Dirijarea învăţării: lectura celor două texte şi realizarea expunerii orale 
6. Feed-back: constă în exprimarea părerii cu privire la dreptul la egalitate de şanse la învăţătură a 
celor doi copii, deşi trăiau în medii diferite; 
7. Retenţia şi transferul 
8. Concluzii şi aprecieri 
Evaluare 
Evaluarea iniţială prin verificarea temei 
Evaluarea orală (aprecierea răspunsurilor, observarea sistematică) 
      3.Feed-back-ul: exprimarea părerii cu privire la dreptul la egalitate de şanse la învăţătură a 
celor doi copii, deşi trăiau în medii diferite 
      4. Tema: Realizaţi o compunere având  titlul „Învăţătura -dreptul oricărui copil”; 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
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Introducere 
 
Întrebare directoare: Cum argumentaţi dreptul la egalitate de şanse la învăţătură pornind de la cele 
două texte autobiografice scrise de Maxim Gorki şi Mihail Sadoveanu? 
Obiective vizate: 
 ă, corectă şi expresivă a textelor autobiografice de Maxim Gorki şi Mihail 
Sadoveanu;   identificarea elementelor situaţiei de comunicare;   recunoaşterea elementelor 
verbale şi nonverbale ale comunicării orale şi  folosirea lor într-o expunere argumentativă;  
argumentarea unui punct de vedere. 
Materiale (dacă există)  
Fise de lucru, manual 
Activitatea propriu-zisă 
Citirea temei.  Prezentaţi temele  
Captarea atenţiei: Realizarea schemei comunicării; 
Anunţarea temei si obiectivelor lecţiei: ascultaţi cu atenţie obiectivele lecţiei şi treceţi titlul lecţiei în 
caiete; 
Dirijarea învăţării. Citiţi cu atentie textele , răspundeţi la cerinţele de pe fişele de lucru, realizaţi o 
expunere în care să surprindeţi tema comună, un titlu adecvat pentru cele două texte, asemănările 
şi deosebirile dintre cei doi copii;  
Feed-back. exprimarea părerii cu privire la dreptul la egalitate de şanse la învăţătură a celor doi 
copii, deşi trăiau în medii diferite. 
Tema de casă: Realizaţi o compunere având  titlul „Învăţătura -dreptul oricărui copil”. 
Sugestii 
Păstrarea liniştii în timpul orei. 
Respectarea colegilor. 
Ascultarea cu atenţie a indicaţiilor profesorului 
Respectarea cerinţelor din fişa de lucru. 
Evaluare  
Evaluarea iniţială prin verificarea temei 
Evaluarea orală (aprecierea răspunsurilor, observarea sistematică) 
      3.Feed-back-ul: exprimarea părerii cu privire la dreptul la egalitate de şanse la învăţătură a 
celor doi copii, deşi trăiau în medii diferite. 
      4. Tema: Realizaţi o compunere având  titlul „Învăţătura -dreptul oricărui copil”; 

 
 
6.12 Limba si literatura romana 
 
Lecţia Poveştile de viata si impactul lor educativ__ 
Autor  Harangus Roxana 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Lic. Teoretic Alexandru Papiu Ilarian, Dej, jud. Cluj 

Disciplina predată Limba si literatura romana   
Clasa la care se aplică lecţia  a XII-a 
A. Introducere 
Reflecţia asupra conceptelor de educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică este parte 
integrantă a acţiunii: reflecţia dă sens acţiunii şi vice-versa. Reflecţia şi acţiunea nu se află în relaţie 
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ierarhică de tipul „relaţiei de favoritism” sau în sfere total separate. Acţiunea se sprijină întotdeauna pe 
un plan al celor implicaţi, iar reflecţia se hrăneşte întotdeauna din acţiune şi îşi asumă sensul în funcţie 
de experienţă. Experienţa acceptǎ sensul doar împreună cu gândirea şi cu cuvintele utilizate pentru a 
exprima, conduce şi menţine respectivul gând. În acest caz, gândul este de tip dialectic, deşi, din motive 
care ţin de editare, unele texte se concentrează mai mult asupra experienţei şi deci pe diversitate 
existenţială globală, în timp ce altele, cum ar fi cel de faţă, se îndepărtează într-un fel de experienţa 
concretă. Provocarea constă în a aduce la un loc mai multe experienţe, puncte de vedere şi imaginaţii 
trăite şi exprimate în diversele universuri culturale şi sociale. 
B. Conţinutul educaţional  
 Oriunde şi pentru oricine, egalitatea de şanse trebuie să fie o realitate şi o practică curentă. 
Diversitatea şi şansele egale sunt, în concepţia noastră, strâns legate de ideea de cetăţenie, care acum 
mai mult ca oricând trebuie să îşi redobândească dimensiunea primordială, dată de modelul democraţiei 
clasice, izvorâte din gândirea ateniană, dreptul roman, creştinism şi iluminismul francez. Adică o 
cetăţenie activă, direct implicată în toate treburile cetăţii. 
Prin intermediul tuturor disciplinelor curriculare, elevii trebuie deprinşi să observe, să analizeze, să 
exprime puncte de vedere şi să aibă atitudini vis-a-vis de fapte, situaţii, să înţeleagă sensul lor profund şi 
dinamica pe care o creează. 
C. Lista activităţilor elevilor  
  Elevii se vor documenta cu privire la accesul la educaţie a femeilor în diferite părţi ale lumii. 
În urma documentării vor întocmi fişe de documentare şi vor realiza postere care surprind statutul femeii 
în diverse culturi.  
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Competenţele de bază asociate cu cetăţenia într-o societate democratică sunt cele determinate de 
construirea unei persoane libere şi autonome, conştientă de drepturile şi responsabilităţile sale într-o 
societate în care puterea de a stabili legea, şi anume regulile vieţii comunităţii care definesc cadrul în 
care libertatea este astfel exercitată, şi unde numirea şi controlul asupra persoanelor care exercită 
această putere se află sub supravegherea tuturor cetăţenilor. 
Este prevazut aici primul principiu al drepturilor omului - „Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate 
şi drepturi” – şi consecinţele acestuia într-o societate democratică care este legată în mod intrinsic de 
acest principiu. La toate nivelurile, autoritatea publică este o emanaţie a cetăţenilor, în folosul cetăţenilor, 
controlată de cetăţeni. Accesul la bunurile comune, cum ar fi şcolarizarea, îngrijirea sănătăţii şi chiar 
munca, este supus teoretic regulilor egalităţii. 
Pe acest fundal, educaţia pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă este “proiectul” de 
educaţie şi formare în care există cele mai multe tensiuni, ambivalenţe şi chiar contradicţii. Scopul său 
nu este nici tehnic, nici profesional. Se referă la individ şi la relaţiile lui cu ceilalţi, la construirea de 
identităţi personale şi colective, la condiţiile vieţii împreună. Acest proiect trebuie să se confrunte cu 
inserţia individuală şi socială, particulară şi universală, şi deja prezentă, şi cu inventarea viitorului, 
construirea unei lumi a viitorului, acceptarea unei realităţi pre-existente şi dezvoltarea unei abordări 
critice. 
Toţi cetăţenii statelor democratice pot beneficia şi în acelaşi timp pot oferi educaţie pentru cetăţenie într-
o societate democratică. Această abordare defineşte scopul principal al educaţia pentru diversitate, 
egalitate de şanse şi cetăţenie activă. 
E. Activităţile elevilor  
Cele două cadre didactice implicate în realizarea acestei lecţii determină implicarea activă a elevilor în 
descoperirea unor societăţi în care femeile nu au acces la educaţie. 
Li se proiectează elevilor un material PPT cu informaţii referitoare la  rolul femeii în societate, importanţa 
educaţiei în viaţa acestora, cât şi dezavantajele lipsei şcolarizării în rândul lor. 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

154/180 

 

Elevii sunt convocaţi la discuţii şi dezbateri pe tema educaţiei şi a dezvoltării prin educaţie, explicandu-şi 
ppunctul de vedere cu privire la efectele discriminarii femeilor in unele state ale Globului. 
Grupele de elevi din cele doua clase implicate îşi prezintă fişele documentare, precum si materialele 
pregatite de ei in care prezinta efectele discriminarii – la orice nivel apare si sub orice forma – asupra 
societatii contemporane.  
In continuare li se prezintă elevilor poveştile de viaţă ale unor femei care au reuşit prin educaţie să 
depăşească limitele impuse precum şi prejudecăţile propriilor culturi. 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
  Evaluare de progres. Lecţia implica socializare, informare asupra diverselor exemple de viata. 
 
AUTOEVALUARE 
Mi-a plăcut cel mai mult: 
Nu mi-a plăcut. De ce? 
Pot rǎspunde la o întrebare despre: 
Am  o întrebare despre : 
Eu îmi dau calificativul………………………...... şi sunt: 

                                                                                                           
                              vesel                                   trist                                     furios 
 
Conţinuturile lecţiei se reiau prin lansarea întrebărilor şi scrierea eseului de 5 minute care vizează 
importanţa educaţiei, aşa cum este percepută de elevi. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Consiliere si orientare 
Nivelul claselor 
Ridicat 
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explorare, elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
1.2 analizarea varietăţilor specifice schimbărilor dezvoltării umane; 
2.2 exersarea  tehnicilor de comunicare eficientă, în contexte variate din punct de vedere social şi 
cultural; 
5.1. evaluarea impactul factorilor sociali, culturali, economici şi  de mediu asupra propriilor opţiuni 
profesionale şi asupra evoluţiei în carieră 
Tipul de activitate  
descoperire dirijată,  
investigaţie/cercetare dirijată,  
Investigaţie limitată, 
investigaţie deschisă 
conversaţia euristică, 
munca pe grupe,  
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prelegerea,  
jocul de rol,  
problematizarea,  
eseul de 5 minute; 
Abilităţile exersate de elevi 
Elevii au dobândit :  
abilitaţi de comunicare in contexte variate; 
abilităţi de cercetare dirijată; 
abilităţi de interacţionare; 
abilităţi de exprimare a opiniei. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul, videoproiectorul aparat foto. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
fişe de documentare, www.wikipedia.com;  
http://groups.google.com/group/campania-globală-pentru-educaţie 
Metodologia 
Li se proiectează elevilor un material PPT cu informaţii referitoare la  rolul femeii în societate, importanţa 
educaţiei în viaţa acestora, cât şi dezavantajele lipsei şcolarizării în rândul lor. 
Elevii sunt convocaţi la discuţii şi dezbateri pe tema educaţiei şi a dezvoltării prin educaţie. 
Grupele de elevi din cele doua clase implicate îşi prezintă fişele documentare, iar cinci elevi din fiecare 
clasa prezinta forme ale discriminarii femeii in unele societati de pe Glob, concluzionand prin a expune 
care este consecinta acestor acte. 
În continuare li se prezintă elevilor poveştile de viaţă ale unor femei care au reuşit prin educaţie să 
depăşească limitele impuse precum şi prejudecăţile propriilor culturi.  Profesorul motivează opţiunea 
pentru o asemenea lecţie şi menţionează clasei faptul că va fi o lecţie mai specială, deoarece este 
Săptămâna Educatiei Globale .   Alături de eleve au fost prezente : domnul director, doamna director 
adjunct, profesorul psiholog, alte cadre didactice din scoala invitate, dar şi invitati de seama, persoane 
publice, care vor discuta despre importanţa educaţiei în viaţa lor.  Elevilor le este prezentat materialul 
PPT pregatit, urmand ca mai apoi ei insisi sa isi prezinte materialul pe care l-au pregatit. 
 Prin metoda conversaţiei, elevilor li se cere să-si aminteasca nume ale unor personalităţi feminine care 
au militat pentru accesul la educaţia echitabilă. Se face trecerea la următorul punct al activităţii didactice, 
şi anume, invitaţii îşi vor expune opiniile  despre impactul educaţiei în viaţa lor.  
Cronologie sugerată 
Elevii sunt antrenati in discuţii, li se cere părerea şi participă activ la derularea activităţii. 
Sugestii şi sfaturi  
Profesorii implicati îi sfătuiesc pe elevi să profite din plin de accesul la educaţie care este un drept al 
fiecărui individ in parte. 
Evaluare 
Conţinuturile lecţiei se reiau prin lansarea întrebărilor şi scrierea eseului de 5 minute care vizează 
importanţa educaţiei, aşa cum este percepută de ei. 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
 
sa cunoasca beneficiile educaţiei pentru fiecare individ in parte; 
să conştientizeze importanţa educaţiei in formarea unei societăţi civilizate 
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Reflectare asupra întrebării directoare 
Se discută despre educaţie ca despre un drept oferit prin lege şi li se cere elevilor să profite de acest 
drept deoarece sunt societăţi, in sec. XXI , in care nu este permis accesul la educaţie al femeilor şi nu 
numai. Se discută apoi despre factorii care ar putea îngrădi accesul la educaţie precum: sărăcia, 
dezinteresul adulţilor, lipsa de implicare a societăţii şi nu in ultimul rând nivelul de cultură.   
Materiale (dacă există)  
www.wikipedia.com; 
http://groups.google.com/group/campania-globală-pentru-educaţie 
Activitatea propriu-zisă 
Profesorul supraveghează desfăşurarea lecţiei, lansează întrebări şi răspunde oricaror nelămuriri ale 
elevilor 
Sugestii 
Elevilor li se prezintă metodele de lucru folosite in ora curentă. Se oferă sugestii de rezolvare. 
Investigaţii suplimentare 
Elevii vor  elabora povestea de viaţă a unor persoane cunoscute .  
Evaluare  
Itemi subiectivi : elaboraţi un eseu de cinci minute despre importanţa educaţiei. 
 
6.13 Limba si comunicare 
 

Lecţia „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”. - şezătoare multiculturală, diversitate şi 
cetăţenie activă 

Autor Chilian Carmen 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Gimnaziul de Stat ,,Augustin Maior” Reghin 

Disciplina predată Limbă şi comunicare 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a VI-a  
A. Introducere  
Tema integratoare ,,Diversitate, egalitate de şanse, cetăţenie activă” se aplică la disciplina umanistă din 
cadrul Gimnaziului de Stat ,,Augustin Maior” din Reghin. Ea a fost iniţiată la disciplina limba şi literatura 
română (Limbă şi comunicare)  şi are ca scop conştientizarea elevilor asupra diversităţii etnoculturale 
atât din România, cât şi din instituţia şcolară din care fac parte. De asemenea, scopul acestei lecţii este 
de a-i face să înţeleagă valorile multiculturale, diversitatea. 
Tema îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere a aspectelor diversităţii etnoculturale şi la 
conştientizarea elevilor asupra diversităţii minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care acestea 
contribuie la cultura naţională pentru a încuraja toleranţa şi dialogul interetnic. 
 
B. Conţinutul educaţional  
Pentru a aprecia diversitatea se porneşte în primul rând de la a conştientiza existenţa acesteia şi se 
continuă cu demersul de înţelegere a semnificaţiilor şi valorilor existenţei diversităţii. Conceptul de 
diversitate privit la nivelul societăţii înseamnă a respecta diferenţele de rasă, etnie, gen, religie, vârstă, 
cultură, abilitate, orientare sexuală, statut social sau educaţie.  
La nivel national, conform datelor recensământului din 2002, trăiesc 2.281.377 de locuitori care aparţin 
altor grupuri etnice decât cel majoritar. Dintre diferitele grupuri etnice existente pe teritoriul românesc, 22 
sunt cel mai adesea menţionate, ceea ce înseamnă că avem un interval de variaţie cu minim 23 de 
alternative (incluzând grupul majoritar al românilor). Analizând aceste cifre putem conchide că gradul de 
variaţie şi diversitate etnică din România este destul de ridicat. 
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La nivel local, Reghinul avea 36.126 locuitori în 2002, dintre care 65,35% români (23.611 locuitori), 
28,77% maghiari (10.396), 5,06% ţigani (1.831), 0,65% germani (237) şi sub 1% alţii. Sub profil 
confesional, 61,68% sunt ortodocşi, 19,89% reformaţi, 9,82% romano-catolici, 5,12% greco-catolici, 
0,99% adventişti de ziua a şaptea şi alte religii sub 1% fiecare.  
Vechea denumire a Reghinului este aceea de "Reghinul Săsesc", traducere românească a denumirii 
germane "Sächsisch Regen", respectiv a celei ungureşti "Szaszregen". Într-o diplomă emisă în anul 
1228 de regele Andrei al II-lea al Ungariei, localitatea este menţionată cu denumirea de "Regun". 
De aici se observă diversitatea culturală la nivel local. Astfel, o persoană care trăieşte în România, 
indiferent de grupul etnic căruia îi aparţine, poate aprecia diversitatea etnică demonstrând respect faţă 
de oricare dintre grupurile etnice existente. 
C. Lista activităţilor elevilor  
Consultaţi împreună ,,Calendarul multicultural” şi cereţi elevilor să negocieze şi să aleagă fiecare sau în 
perechi câte un poet din calendarul respectiv.  
Trebuie să mă asigur că au fost aleşi atât poeţi români, cât şi poeţi aparţinând altor etnii.  
Cer elevilor să se documenteze despre opera scriitorilor la bibliotecă  
Ofer timp suficient pentru această etapă de documentare.  
Cer elevilor să pregătească copii din poezia aleasă pentru fiecare coleg şi pentrucadrul didactic. 
Organizez o „şezătoare literară multiculturală”. 
Elevii vor citi poeziile scrise de poeţii pe care i-au ales. 
Vor parcurge împreună o activitate de tipul „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”. 
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
- Calendarul multicultural promovează adaptarea predării pentru a face faţă diversităţii elevilor; 
- Evidenţiază valorile şi atitudinile care pot fi formate printr-o lecţie la limba şi literatura română; 
- Sensibilizează, pentru considerarea diversităţii ca o resursă naturală a unei comunităţi. 
- Educaţia trebuie să fie pe deplin centrată pe elev şi pe deplin incluzivă pentru toate vocile şi 
experienţele  elevilor; 
 
E. Activităţile elevilor  
1. Consultăm ,,Calendarul multicultural” şi cer elevilor să negocieze şi să aleagă fiecare sau în perechi, 
câte un poet din calendarul respectiv. Mă asiguraţi că au fost aleşi atât poeţi români, cât şi poeţi 
aparţinând altor etnii.  
2. Cer elevilor să se documenteze despre opera scriitorilor la bibliotecă şi oferi timp suficient pentru 
această etapă de documentare. 
3. Cer elevilor să pregătească copii din poezia aleasă pentru fiecare coleg şi pentru cadrul didactic de 
limba română.  
4. Organizez o „Şezătoare literară multiculturală” în care elevii vor citi poeziile scrise de poeţii pe care i-
au ales şi vor parcurge împreună o activitate de tipul „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”.  
Pasul 1. Elevii citesc sau audiază poeziile, pe rând. Individual, în fiecare poezie, elevii marchează un 
pasaj şi scriu un scurt comentariu despre el, argumentând de ce au ales acel pasaj, ce anume le-a atras 
atenţia, de ce le-a amintit acel citat, etc. 
Pasul 2. Se citeşte o poezie. Elevul care a propus poezia respectivă conduce discuţia, invitând colegii, 
pe rând, să spună care pasaj l-au ales din poezia propusă şi de ce. Elevul care conduce discuţia are 
ultimul cuvânt, în sensul că după ce toţi elevii îşi citesc comentariile pe marginea diferitelor citate, acesta 
argumentează de ce a ales poezia, care este pasajul său preferat şi de ce.  
Pasul 2 se repetă pentru fiecare poezie prezentată la „şezătoare”. 
La sfârşitul activităţii (care se poate întinde pe mai multe ore), cer elevilor să scrie un scurt eseu despre 
poezia sau pasajul care le-a plăcut cel mai mult dintre toate poeziile citite / audiate, dezvoltând 
comentariul iniţial. 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
Limba şi literatura română (Limbă şi comunicare) 
Nivelul clasei 
Nivelul clasei cu un efectiv de 27 de elevi este unul mediu. 
Durata  
Durata lecţiei este de 100 de minute (aproximativ două ore, cu posibilitatea de prelungire) 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Stadiul atins este cel de antrenare, explorare, explicare, evaluare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Activitatea propusă contribuie la atingerea cel puţin a următoarelor obiective de referinţă:  
să exprime oral sau în scris reacţiile proprii la receptarea textelor literare;  
să facă aprecieri cu privire la calitatea artistică a operelor studiate; 
să sensibilizeze  elevul ; 
să considere diversitatea ca o resursă naturală a unei comunităţi; 
să acorde respect faţă de oricare dintre grupurile etnice alese/existente. 
să contribuie la o mai bună cunoaştere a aspectelor diversităţii etnoculturale; 
să conştientizeze elevii asupra diversităţii minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care acestea 
contribuie la cultura naţională/locală; 
să încurajeze toleranţa şi dialogul interetnic. 
Tipul de activitate  
Tipul de activitate abordat de cadrul didactic a fost cel de demonstraţie interactivă, descoperire dirijată, 
investigaţie deschisă. 
Abilităţile exersate de elevi 

ăţilor de analiză şi sinteză;  
şi crearea legăturilor adecvate pentru comunicare; 

ării şi a creării unui mediu de lucru pozitiv; 
ştinţelor audienţei, atitudinilor, motivelor şi valorilor pentru a construi eficient un mesaj 

care schimbă opinii, credinţe, acţiuni; 
ţelegerea rolului contextului în interpretarea şi construirea de diferite mesaje; 
ă considere diversitatea ca o resursă naturală a unei comunităţi;  
ă acorde respect faţă de oricare dintre grupurile etnice alese/existente. 
ă contribuie la o mai bună cunoaştere a aspectelor diversităţii etnoculturale; 

ştientizarea elevilor asupra diversităţii minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care 
acestea contribuie la cultura naţională/locală pentru a încuraja toleranţa şi dialogul interetnic. 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Operele scriitorilor de la bibliotecă; 
Oferirea de volume de poezii, antologii. 
Metodologia 
 
Consultaţi ,,Calendarul multicultural”  
Alegeţi-vă fiecare, individual sau în perechi, câte un poet din acesta. 
Documentaţi-vă referitor la opera scriitorului respectiv; 
Pregătiţi copii cu poeziile voastre, pentru fiecare elev şi cadru didactic;  
Începe „Şezătoarea literară multiculturală” în care elevii vor citi poeziile scrise de poeţii pe care i-au ales; 
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Parcurge împreună activitatea numită „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”;  
Elevii citesc sau audiază poeziile, pe rând;  
Individual, în fiecare poezie, elevii marchează un pasaj şi scriu un scurt comentariu despre el, 
argumentând de ce au ales acel pasaj, ce anume le-a atras atenţia, de ce le-a amintit acel citat, etc.;  
Se citeşte o poezie; 
Elevul care a propus poezia respectivă conduce discuţia, invitând colegii, pe rând, să spună care pasaj l-
au ales din poezia propusă şi de ce;  
Elevul care conduce discuţia are ultimul cuvânt, în sensul că după ce toţi elevii îşi citesc comentariile pe 
marginea diferitelor citate; 
Argumentează de ce a ales poezia, care este pasajul său preferat şi de ce.  
Elevilor li se cere să scrie un scurt eseu despre poezia sau pasajul care le-a plăcut cel mai mult dintre 
toate poeziile citite / audiate, dezvoltând comentariul iniţial. 
Cronologie sugerată 
Consultaţi ,,Calendarul multicultural”  
Alegeţi-vă fiecare, individual sau în perechi, câte un poet din acesta. 
Documentaţi-vă referitor la opera scriitorului respectiv; 
Pregătiţi copii cu poeziile voastre, pentru fiecare elev şi cadru didactic;  
Începe „Şezătoarea literară multiculturală” în care elevii vor citi poeziile scrise de poeţii pe care i-au ales; 
Parcurge împreună activitatea numită „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”;  
Elevii citesc sau audiază poeziile, pe rând;  
Individual, în fiecare poezie, elevii marchează un pasaj şi scriu un scurt comentariu despre el, 
argumentând de ce au ales acel pasaj, ce anume le-a atras atenţia, de ce le-a amintit acel citat, etc.;  
Se citeşte o poezie; 
Elevul care a propus poezia respectivă conduce discuţia, invitând colegii, pe rând, să spună care pasaj l-
au ales din poezia propusă şi de ce;  
Elevul care conduce discuţia are ultimul cuvânt, în sensul că după ce toţi elevii îşi citesc comentariile pe 
marginea diferitelor citate; 
Argumentează de ce a ales poezia, care este pasajul său preferat şi de ce.  
Elevilor li se cere să scrie un scurt eseu despre poezia sau pasajul care le-a plăcut cel mai mult dintre 
toate poeziile citite / audiate, dezvoltând comentariul iniţial. 
Sugestii şi sfaturi  
Sfatul meu este acela de a fi cât mai deschişi, sinceri şi direcţi în prezentarea cerinţelor.  
Tonul vocii trebuie să fie unul convingător şi hotărât, dar şi unul blând şi relaxat. 
Trebuie să păstrăm liniştea în clasă pentru ca informaţiile să fie transmise corect; 
Să acordăm respectul cuvenit fiecărui coleg care vorbeşte; 
Să contribuim la o mai bună cunoaştere a aspectelor diversităţii etnoculturale şi la conştientizarea 
elevilor asupra diversităţii minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care acestea contribuie la 
cultura naţională/locală pentru a încuraja toleranţa şi dialogul interetnic. 
Să acceptăm părerile pro şi contra în ceea ce priveşte alegerea făcută de fiecare în parte. 
Evaluare 
Partea orală: de implicare şi participare efectivă ,,Şezătoarea literară multiculturală” – 5 puncte  
Partea practică, constând în argumentarea motivului alegerii poeziei preferate – 5 puncte 
 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Ce reprezintă pentru noi, în clasă, ,,Calendarul multicultural”?  
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Rolul ,,Calendarului multicultural este un punct de pornire pentru realizarea activităţilor de educaţie 
multiculturală în şcoală, respective la clasă, utilizând personalităţile şi evenimentele incluse în calendar 
sau chiar adăugând altele. 
Activitatea propusă contribuie la atingerea cel puţin a următoarelor obiective de referinţă:  
să exprime oral sau în scris reacţiile proprii la receptarea textelor literare;  
să facă aprecieri cu privire la calitatea artistică a operelor studiate; 
să sensibilizeze  elevul ; 
să considere diversitatea ca o resursă naturală a unei comunităţi; 
să acorde respect faţă de oricare dintre grupurile etnice alese/existente. 
Materiale (dacă există)  
Operele scriitorilor de la bibliotecă; 
Oferirea de volume de poezii, antologii. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Pentru aranjarea clasei şi îndepărtarea băncilor este nevoie de ,,răpirea” unui minut din pauză, pentru a 
evita gălăgia din timpul acesteia şi deranjarea colegilor de clasă. 
Cadrul didactic implicat supraveghează în de-aproape acestă acţiune şi se implică direct, personal. 
Activitatea propriu-zisă 
 
Consultaţi ,,Calendarul multicultural”  
Alegeţi-vă fiecare, individual sau în perechi, câte un poet din acesta. 
Documentaţi-vă referitor la opera scriitorului respectiv; 
Pregătiţi copii cu poeziile voastre, pentru fiecare elev şi cadru didactic;  
Începe „Şezătoarea literară multiculturală” în care elevii vor citi poeziile scrise de poeţii pe care i-au ales; 
Parcurge împreună activitatea numită „Lasă-mi mie ultimul cuvânt”;  
Elevii citesc sau audiază poeziile, pe rând;  
Individual, în fiecare poezie, elevii marchează un pasaj şi scriu un scurt comentariu despre el, 
argumentând de ce au ales acel pasaj, ce anume le-a atras atenţia, de ce le-a amintit acel citat, etc.;  
Se citeşte o poezie; 
Elevul care a propus poezia respectivă conduce discuţia, invitând colegii, pe rând, să spună care pasaj l-
au ales din poezia propusă şi de ce;  
Elevul care conduce discuţia are ultimul cuvânt, în sensul că după ce toţi elevii îşi citesc comentariile pe 
marginea diferitelor citate; 
Argumentează de ce a ales poezia, care este pasajul său preferat şi de ce.  
Elevilor li se cere să scrie un scurt eseu despre poezia sau pasajul care le-a plăcut cel mai mult dintre 
toate poeziile citite / audiate, dezvoltând comentariul iniţial. 
Sugestii 
Sfatul meu este acela de a fi cât mai deschişi, sinceri şi direcţi în prezentarea cerinţelor.  
Tonul vocii trebuie să fie unul convingător şi hotărât, dar şi unul blând şi relaxat. 
Trebuie să păstrăm liniştea în clasă pentru ca informaţiile să fie transmise corect; 
Să acordăm respectul cuvenit fiecărui coleg care vorbeşte;  
Să acceptăm părerile pro şi contra în ceea ce priveşte alegerea făcută de fiecare în parte. 
Să contribuim la o mai bună cunoaştere a aspectelor diversităţii etnoculturale şi la conştientizarea 
elevilor asupra diversităţii minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care acestea contribuie la 
cultura naţională/locală pentru a încuraja toleranţa şi dialogul interetnic. 
Investigaţii suplimentare 
Copiilor le place să se joace, să viseze, să se identifice cu personajele, deci spiritul ludic al întâlnirilor 
este esenţial.  
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Nu în ultimul rând, multe dintre activităţi vor avea legătură sau se vor petrece în librării, biblioteci şi 
anticariate, în încercarea de a micşora distanţa dintre elevi şi aceste spaţii - univers al cărţilor. 
Evaluare  
Partea orală: de implicare şi participare efectivă ,,Şezătoarea literară multiculturală” – 5 puncte 
Partea practică, constând în argumentarea motivului alegerii poeziei preferate – 5 puncte 
 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
La sfârşitul activităţii (care se poate întinde pe mai multe ore), cer elevilor să scrie un scurt eseu despre 
poezia sau pasajul care le-a plăcut cel mai mult dintre toate poeziile citite / audiate, dezvoltând 
comentariul iniţial.  
 
6.14 Limba si literatura romana 

Lecţia Interculturalitate. Valori şi atitudini. Imaginar colectiv şi schimbarea 
mentalităţilor. 

Autor Ratiu Bogdan 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Liceul Teoretic Bolyai Farkas 

Disciplina predată Limba şi literatura română 
Clasa la care se aplică lecţia Clasa a XI-a F 
A. Introducere  
Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor, 
în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe 
toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere. Prin intermediul profesorului, 
elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea 
contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba 
maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare.  
Studiul limbii şi al literaturii române are de asemenea o contribuţie esenţială la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 
propriile opţiuni, dotate cu sensiblitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi 
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.  
Valoarea comunicativ-funcţională a  modelelor oferite de profesor se relevă prin aplicaţiile şi anexele 
realizate zi de zi la clasă, textul literar fiind plasat în spaţiul interlocuţiunii, devenind discurs sau formă 
plină a comunicării, prin urmare implică interacţiune şi dialog, sub diverse forme, de la variantele de 
schematizare discursivă, la opinii  şi variante de argumente pentru construirea unui eseu.   
B. Conţinutul educaţional  
 Ştim cu toţii, că abordarea Celuilalt a dus la rezultate paradoxale ori s-a soldat cu lipsa de comunicare, 
care a degenerat deseori  în definiţii ex-abrupto ale identităţii Celuilalt, în stereotipii dure. De aceea, e 
optim să producem o manifestare la nivel educaţional prin care să dezvoltăm anumite valori şi  atitudini 
de  respect, toleranţă, implicându-i pe elevi în formele fundamentale ale comunicării şi schimbului 
intercultural. Educaţia de azi trebuie să fie una a deschiderii, a mondializării, a încercării de a-l înţelege 
şi de a-l percepe la aceeaşi valoare pe Celălalt.  
 În rândurile următoare, dorim să realizăm o descriere a spaţiului educaţional în care 
interculturalitatea trebuie să fie un fapt obişnuit, abordat şi receptat corect de cei care se doresc a fi 
europeni, membri a unui mod de a fi în care:  ..... caracteristicile UE. Pornim de la înţelegerea culturii ca 
fapt dominant în a fi în devenire după vorbele lui Constantin Noica, în a ajunge conştienţi de cine suntem 
noi pentru dezvoltarea optimă a sinelui. Dimensiunea etică a educaţiei şi implicit a literaturii, în cazul 
nostru, se poate crea  umăr lângă umăr” a fi pentru Celălalt 
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 Problema Celuilalt, după Tzvetan Todorov, se rezumă în patru verbe esenţiale: a descoperi, a 
cuceri, a iubi, a cunoaşte. Alţii reprezintă un grup social concret de care noi nu aparţinem. Acest grup 
poate fi interior societăţii (femei / bărbaţi, bogaţi / săraci, normali / nebuni etc.) sau exterior acesteia (un 
grup depărtat în spaţiu / timp, cu limbă şi cultură diferită etc.). Trei axe ale problematicii alterităţii se 
disting: planul axiologic (emiterea unei judecăţi de valoare: celălalt este bun sau rău, îl iubesc sau nu, 
îmi este egal sau îmi este inferior - căci este de la sine înţeles că, de cele mai multe ori, sunt bun şi mă 
preţuiesc…); planul praxiologic (acţiunea de apropiere sau îndepărtare faţă de celălalt: îmbrăţişez 
valorile celuilalt, mă identific cu el; sau îl asimilez pe celălalt mie, îi impun propria imagine; între 
supunerea la celălalt şi supunerea celuilalt există şi un al treilea termen, neutralitatea sau indiferenţa); 
planul epistemic (cunosc sau ignor identitatea celuilalt: aici nu există nici un absolut, ci o gradare infinită 
între stări de cunoaştere mai mult sau mai puţin complexe). 
 Totul depinde de diferenţele reale de mentalitate şi civilizaţie. În imaginarul românesc s-a impus 
motivul străinului, de cele mai multe ori, ostil, care provoacă atitudini complementare, de respingere 
şi/sau toleranţă. „«Străin» este […] un termen generic, înglobând, idiferent de componenta etnică, pe cei 
care reflectă un alt sistem de valori decât cel în genere acceptat sau impus.” Aici se manifestă maxima 
alteritate, faţă de străin, şi se conturează un prag de toleranţă. „Presiunea străinilor, din afară şi din 
interior, reală până la un punct, dar hiperbolizată în imaginarul naţional, a generat complexul de cetate 
asediată, foarte tipic pentru mentalitatea românească a ultimelor două secole. Istoria românilor este 
înţeleasă într-o manieră strict conflictuală, ca o luptă continuă purtată pentru supravieţuirea etnică şi 
statală.”1 Localizăm aici acel tip de celălat aflat în exteriorul cetăţii. Dar există şi un celălat aflat în 
interior, care oferă mai multe indicii de alteritate şi, implicit, generează mai multe şi mai diversificate 
nelinişti.  
 În cazul nostru, ca profesori de Limba şi literatura română, avem ocazia de a valorifica o dublă 
formă de educaţie interculturală prin intermediul textului literar: interculturalitate externă (în cazul elevilor 
români) şi interculturalitate internă (în cazul elevilor care aparţin minorităţilor naţionale). 
 În prima tipologie, se integrează elevii care deţin limba şi cultura română în zestrea lor spirituală, 
iar interculturalitatea poate fi provocată prin abordarea comparatistă a unor texte literare din literatura 
universală (Marcel Proust - Camil Petrescu; Honore de Balzac - G. Călinescu, André Gide - Mircea 
Eliade etc) 
 În cea de-a doua categorie, e vorba de elevul care are limba şi cultura română ca formă 
nematernă (atenţie! disociind clar înte nematernă şi străină), fiind capabili să deţină porţiuni clar definite 
din a doua cultură. Bilingvul, reuşeşte în spaţiul intern al propriei conştiinţe să conveargă atitudini, 
raporturi, alegeri, confluenţe între cultura I şi cea de-a II-a. Alegerea unor abordări didactice, care să 
pornească de la ceea ce îi este mai apropiat, spre ceea ce încă îi este necunoscut, nu trebuie văzut ca o 
diminuare a atenţiei faţă de caracterul etic, estetic sau axiologic pe care îl propune literatura română, ci 
din contră trebuie înţeles ca o apropiere între culturi, care se va proiecta întru determinarea Celuilalt, de 
a respecta încă o formă de artă, cu un anumit specific, diferit de al lui. În acelaşi sens, şi acum 
abordarea didacticii lecturii între texte din culturi diferite aparţine criticii comparatiste, iar în lucrarea de 
faţă vom construi o interpretare pornind de la aspectul tematic. Multitudinea de forme pe care o poate 
lua abordarea interculturală a orei de Limba şi literatura română, trebuie să o recunoaştem, că este în 
strânsă legătură cu pregătirea profesorului, fiind nevoie de o capacitate de corelare a informaţiei din 
literatura universală, de capacitate în realizarea unor analogii, comparaţii, raporturi care să se unească 
în mintea elevului. Formarea viitorului om care deţine cultură, e ca o plimbare prin pădurea pe care ne-o 
prezenta Eco, iar alegerile trebuie făcute în cuprinderea unei informaţii care să conducă spre evoluţa 
spirituală şi spre un grad ridicat de maturizare a elevului.  
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C. Lista activităţilor elevilor  
Romanul Ion de Liviu Rebreanu 
Liviu Rebreanu 
Înţelegerea  
Comprehensiunea  
Interpretarea 
 Carcaterizarea personajelor 
Monografia satului transilvăneanu 
Raport de interculturalitate în opera lui Liviu Rebreanu 
Receptare critică 
Evaluare 
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Substanţă epică a romanului, drama lui Ion se.derulează pe fundalul satului, într-o corelaţie cu ritmurile 
şi pulsaţia acestuia. Deşi fixat geografic, spaţial şi temporal, satul rebrenian capătă accente mitice, iar 
viaţa se desfăşoară ritualic, în ritm de naştere, căsătorie şi moarte. Creaţie epică de mari dimensiuni, 
roman-frescă, Ion reprezintă „epopeea ţăranului român” (P. Constantinescu), „grandioasă frescă a lumii 
de ţară" prin care autorul „a ridicat drama personală, a lui Ion al Glanetaşului, la înălţimea unei drame 
simbolice" (Perpessicius, Patru clasici, p. 241). Tema operei o constituie lupta ţăranului pentru pământ, 
într-o societate în care singura măsură a valorii omului este banul sau întinderile de pământ. Dincolo de 
aspectul arhetipal al personajului care întruchipează idealuri şi mentalităţi străvechi din spaţiul satului 
românesc, romanul comunică şi un mesaj etic referitor la inevitabila degradare morală a fiinţei umane în 
raport cu ideea de posesiune.În acest context considerăm că o abordare a interculturalitatii româno-
maghiare este optimă prin valorificarea a două romane din literatura maghiară. 
E. Activităţile elevilor  
Realizarea unei fise de observaţie a romanelor 
       Concepte  
Specia literară 
Concepţia estetică a autorului 
Publicare 
Temă 
Titlu 
Structură 
Compoziţia 
Personajul principal 
Subiectul 
Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Sinteză 

       Concepte                           Ion de Liviu Rebreanu Sárarany-Móricz Zsigmond(Aur 
din noroi ) 

Specia literară Personajele sunt astfel prezentate din mai multe 
puncte de vedere: 
material,familial,social,afectiv,intellectual,psihologi
c. 
Romanul “Ion” este si un roman social deoarece 
este evidentiata stratificarea sociala. 

Roman realist cu trăsături 
naturaliste.Romanele realiste 
sunt deodată şi romane sociale: 
în ele soarta individului   se 
împleteşte cu circumstanţele 
social-istorice. Tema specifică 
romanelor realiste este diferenţa 
dintre valorile morale şi 
materiale. În general acţiunea se 



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

164/180 

 

petrece întrun interval de 1-2 
ani, şi are un timp şi spaţiu clar 
definit, în general în epoca 
autorului.  Caracterele realiste 
sunt personaje tipice în situaţii 
tipice. 

Concepţia estetică a 
autorului 

Romanul Ion  a fost raportat cel mai adesea la 
formulă a prozei  naturaliste, adevărul este însă 
că Liviu Rebreanu aspiră în chip declarat nu atât 
spre o estetică de tip realist ori naturalist, ci spre o 
estetică a „ esenţelor generale”.În câteva 
interviurile sale, L.R. se dezice de realismul 
care”copia sincer,fidel şi fotografic-până la 
mărunte amănunte,totul” şi cre ca romanul să 
depăşească pe drumul unui „realism nou”, un 
„realism al esenţelor”.Formula unui realism al 
senţelor generale” îşi găseşte expresia,în romanul 
Ion, îndeosebi la nivelul sistemului de 
simboluri,dar, în egală măsură, şi la nivelul 
organizării compoziţionale. 

Romancierul inaugurează figura  
ţăranului ca individ complex, 
complicat, alcătuit dintr-o 
multitudine de nuanţe ale 
sentimentului, impulsului, 
pasiunii şi interesului. 
 

Publicare Ion-Roman de Liviu Rebreanu.Apărut la Editura 
„Viaţa Românescă”,în 1920 

În 1909 a fost publicat în 
continuări în revista „Nyugat”  
după aceea în 1910 a apărut şi 
în format de carte. 

Temă Romanul Ion se înscrie pe tema satul şi ţăranul şi 
are ca mesaj idees că iubirea pământului întrece 
în sufletul ţăranului orice pasiune. 

Parvenirea socială a 
personajului principal Turi Dani, 
dorinţa lui de a se îmbogăţii şi 
prezentarea eşecului său. 

Titlu Initial a fost Zestrea, -situeaza in centrul 
romanului eroul eponim, conferindu-i statut de 
protagonist tanarului taran cu prenume 
reprezentativ pentru comunitatea satului satului 
romanesc. 

Oximoronul din titlu sugerează 
metaforic faptul că lumea  
ţărănească, satul  şi chiar familia 
pot fi noroiul în care aurul-
tendinţele înnoitoare, elanul 
vital-se sufocă şi dispare. 

Structură Romanul este realizat din două părţi potrivit cu 
cele  două patimi din sufletul eroului principal: 
Glasul pământului este prima parte şi urmăreşte 
felul,în care Ion izbuteşte să-şi împlinescă dorinţa 
de a avea pământ,iar partea a doua Glasul iubirii 
urmăreşte consecinţele patimii eroului pentru 
Florica. 

Este alcătuită din două volume, 
fiecare a câte 21 de capitole. 

Compoziţia Compoziţia romanului este clasică Compoziţia romanului este 
clasică.  

Personajul principal Ambii eroi reprezintă Omul care se simte, la un moment dat, Centrul Lumii, şi îşi 
forţează limitele. Acest act de  hybris transformă procesul de auto-creare într-un 
proces de autodistrugere. Dani încearcă să ia în stăpânire lumea în partea întâi, dar 
va încerca să găsească o cale de ieşire din această lume în partea  a doua.  Nicolae 
Balotă remarcă erotizarea instinctului de posesiune a pământului în cazul lui Ion. 
Dorinţa de a se îmbogăţi, iubirea de pământ au o puternică tentă erotică. „Ion a 
triumfat. Prin calcul şiret, lispit de scrupule, apoi mai ales prin perseverenţă, prin 
aşteptarea inflexibilă, pătimaşă, a dobândit pământurile râvnite. Aşteptase zilele 
dezgheţului, retragerea iernii, căci stăpân al tuturor pământurilor, râvnea să le vadă 
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şi să le mângâie ca pe nişte ibovnice credincioase. Fondul sensual al insului se 
trădează în acest jind cvasierotic de a mângâia, de a poseda fizic pământul” 
Atât fiul Glanetaşului, cât  şi Turi Dani sunt două personaje eficiente, 
întreprinzătoare, cu un acut sens de a specula evenimentele  şi sentimentele. Există 
în amândoi o doză de rapacitate şi chiar de brutalitate (felul în care se debarasează 
de Ana, respectiv de Bora).  
 

Subiectul Romanul începe cu descrierea drumului ce duce 
din Armadia spre Bistriţa şi trece prin satul 
Pripas.Se descrie casa învăţătorului 
Heredelea,care este de fapt casa familiei 
Rebreanu din Prislop şi ne redă o imagine de 
peste drum,casa lui Ion al Glanetaşului,eroul 
principal al romanului.Firul Ion şi firul Titu 
Herdelea vor urmări problematica satului 
romînesc din Ardeal de la începutul secolului al 
XX-lea. Firul Ion urmăreşte problemele ţăranilor şi 
ale satului iar firul Herdelea viaţa 
cărturarilor,problemele naţionale,politice şi 
sociale. Romanul urmăresşte etapele evoluţiei lui 
Ion al Glanetaşului,care se găseşte în faţa unei 
opţiuni fundamentale: se căsătoreşte  cu Florica 
lui Maxim Oprea,fiindcă este frumoasă,săracă şi  
o iubeşte, sau se căsătoreşte  cu Ana lui Vasile 
Baciu urâtă,bogată deşi n-o iubeşte,dar are 
pământ. 
Romanul începe cu momentul declanşării 
elementului de intirgă.Ion  nu joacă la horă cu 
florica lui Maxim Oprea,deşi jocul se făcea în 
bătătura casei acesteia,ci cu Ana lui Vasile 
Baciu,promisă de tatăl ei lui George 
Bulbuc.George Bulbuc va juca, provocându-l, cu 
Florica.Jocul devine jocul vieţii şi al morţii, al iubirii 
şi al urii, al intereselor materiale şi al pasiunilor 
sufleteşti.Există o tehnică subtilă algoritmică a 
mişcărilor interioare ale eroilor, care se comunică 
prin comportamentul lor. 
Episoadele au o succesiune determinată de 
patima pentru pământ a lui Ion, când joacă la horă 
cu Ana.Urmează jignirea pe acre i-o aduce Vasile 
Baciu numindu-l „sărăntocule”, ceea ce îl 
îndârjeşte şi-i provoacă hotărârea..Conflictul  de 
la cârciuma lui Avrum terminat cu bătaia dintre 
George Bulbuc şi Ion al –glanetaşului exprimă 
conflictul din sufletul lui Ion.Ana are unicul ei 
moment de bucurie,fiindcă ea crede că iubirea lui 
Ion pentru ae a declanşat conflictul şi nu patima 
lui Ion pentru pământ. 
Pasul următor al algoritmului este discuţia  dintre  
Titu Herdelea şi Ion, când acesta îi sugereză să-l 
silească pe Vasile Baciu să i-o dea pe Ana. Ion îşi 
formează hotărârea de a lupta cu Baciu pentru  
Ana şi opţiunea vagă de la horă devine o hotărâre  

Turi Dani fusese un flăcău 
sărac, care s-a căpătuit prin 
căsătoria cu Erzsi, fiica  
bogătanului Takács. Prin muncă 
şi prin inteligenţă Turi Dani îşi 
sporeşte averea ,introducând noi 
culturi în locul celor tradiţionale. 
Soţii se iubesc, dar se ceartă 
foarte mult din cauza 
temperamentelor foarte diferite. 
El e un afemeiat şi un cheltuitor, 
ea- o familistă convinsă şi o 
femeie zgârcită. El-un calvinist 
libertin, ea- o catolică cu vederi 
stricte. Dinamica spaţiului 
trebuie de asemenea 
menţionată, respectiv relaţia 
personajelor cu spaţiul şi timpul. 
Erzsi se simte în largul ei în 
casă, în ogradă, în spaţiile 
închise. Tendinţa  şi dorinţa ei e 
să-l închidă şi pe Dani în acest 
spaţiu limita(n)t, securizându-şi 
astfel spaţiul  şi căsnicia. 
Temporalitatea ei se înscrie în 
dinamica întoarcerii spre trecut, 
a conservării unui status quo 
cvasiarhaic, ratând astfel mai tot 
timpul clipa prezentă. Dani se 
simte claustrat şi sufocat în 
casă, preferând spaţiile 
deschise, strada, câmpul,  
holdele, şi trăieşte în prezent, 
privind spre viitor.  Dani îşi pune 
în gând să ia în arendă o parte 
din domeniile contelui de Kara, 
ştiind bine că pentru a avea 
succes garantat, trebuie să 
meargă şi să ceară de la 
contesă. De la o femeie, adică. 
În partea a doua-iarna- sufletul 
lui Dani e îngheţat, aidoma lumii 
din jur. În urma unei  
partide de cărţi din casa 
învăţătorului, Dani câştigă toată 
averea rivalului său Gyuri 
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fermă. O seduce pe Ana şi îl determină pe Vasile 
să-i dea pământurile râvnite.Cedarea neaşteptată 
a lui Vasile, care nu-şi ia măsurile de precauţie 
propuse de notar este urmată de alte elemente 
ale unei logici venite din afara eroilor.Ana înţelege  
din comportamentul brutal al lui Ion adevărul şi se 
sinucide.Copilul rezultat din această căsătorie 
nefericită moare.Ion este  silit de Vasile Baciu să-i 
redea pământurile dar află că legea este de 
partea lui.Copilul era moştenitorul mamaei iar el 
moştenitroul copilului.Preotul Belciug propune o 
soluţie puţin stranie şi anume ca Ion să dea act în 
scris că dacă va muri fără să aibă 
urmaşi,pământurile să revină bisericii.Patima 
pentru florica este vie în sufletul lui Ion:”Crede-
mă! În inima mea tot tu ai rămas crăiasă”. El se va 
preface  prieten cu George bucluc ca s-o poată 
vedea. Urmează chiar o scurtă idilă cu 
Florica,deşi aceasta este măritată cu Gerorge . 
Gelozia lui George, tensiunea acumulată 
izbucneşte violent, când âl loveşte pe Ion cu 
sapa. Este înmormântat în curtea bisericii,fiindcă 
toate averea lui a rămas bisericii. 
Împletirea celor două fire este continuă,fiecare 
dezvoltând elementele de conexiune şi conturând 
noi aspecte ale universului rural românesc de la 
începutul secolului al XX-lea din Transilvania. 

Takács. Banii îi copiilor 
învăţătorului, iar pământurile lui 
Gyuri le trece pe numele lui 
Bora, care-i va  
deveni amantă. În final Dani, 
dezgustat de impasul sufletesc  
şi emoţional în care a ajuns, îl 
ucide pe contele care îl umilise,  
şi îl împuşcă pe Gyuri, care-l 
pândise toată ziua  şi asistase 
astfel la crimă. Merge acasă, se 
spală  de sânge,  şi este dus 
apoi la închisoare., lăsând-o pe 
Erzsi la căpătâiul copilului lor 
bolnav.   
 

Naraţiune Naraţiunea are două fire , este la persoana a 
treia, heterodiegetica, narator omniscient si 
omniprezent. 

Naraţiunea este obiectivă, este 
la persoana a treia, 
heterodiegetică, narator 
omniscient. 

Critică literară „Ion nu e însă decât o brută, căreia şiretenia îi ţine 
loc de deşteptăciune .Lăcomia lui de zestre e 
centrul lumii şi el cere cu inocenţă sfaturi 
dovedind o ingratitudine calmă.Nu din inteligenţă 
a ieşit ideea seducerii, ci din viclenia instinctuală, 
caracteristică oricărei fiinţe reduse.”.”În planul 
creaţiei,  Ion e o brută. A batjocurit o fată, i-a luat 
averea,a împins-o la spânzurătoare şi a rămas în 
cele din urmă cu pământ.( George Călinescu) 
„Ion este expresia instinctului de stăpânire a 
pământului, în slujba căruia pune o inteligenţî 
ascuţită, o cazuistică srtânsă, o viclenie 
procedurală şi, cu deosebire, o voinţă imensă.( 
Eugen Lovinescu). 
„A vedea în Ion viclenia ambiţioasă (un ecou 
stendhalian, spune E. Lovinescu) sau brutalitatea 
condamnabilă e la fel  de greşit,căci implică  un 
criteriu moral. Ion trăieşte în preistoria moralei, 
într-un paradis foarte crud, el e aşa  zicând bruta 
ingenuă.” 

. „În povestea lui Turi Dani există 
ceva din epopeea populară: în 
gospodarul din Kiskara cresc 
energii care deschid toate 
uşile... dar puterea sa masculină 
e doar un mijloc spre 
ascensiunea  
socială, spre căpătuire. Aparent, 
căderea sa se datorează 
impulsurilor necontrolate” 
„Unii au văzut în acest roman o 
scriere erotică, alţii l-au perceput 
ca marea apologie a forţei 
ancestrale. Alţii l-au condamnat 
pentru naturalismul său crud. 
Toate aceste viziuni percep doar 
o mică parte a acelor probleme, 
pe care Móricz a vrut să le 
exprime prin Aur din noroi” 
.Sőtér István 
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Genaza Trei sunt –dacă este să dăm crezare mărturisirilor 
scriitorului-evenimentele care au jucat  un anumit 
rol în geneza acestui roman; se cuvine 
menţionată, în această ordine,întâi de toate o 
scenă la care L.Rebreanu asistase su ani în urmă 
şi în care,fără să ştie că era observat, un ţăran 
„îmbrăcat în straie de sărbătoare” s-a aplecat pe 
neaşteptate şi a sărutat pământul („l-a sărutat ca 
pe o ibovnică”). Cam în aceeaşi vreme se 
produce şi un al diolea eveniment capital, ce va 
sta la baza viitorului roman: un ţăran văduv din 
satul Prislop şi-a pedepsit crunt unca fată, pe  
Rodovica, fiindcă „ i se întâmplase să greşească 
şi să rămâie însărcinată”.Întâmplarea va fi 
povestită mai întâi într-o nuvelă –neterminată-
(Ruşinea),iar după aceea va fi prelucrată în 
roman. În sfârşit, cea de a treia întâmplare ce a 
dus la naşterea romanului Ion o reprezintă de fapt 
o discuţie pe care scriitorul a asvut-o cu un „flăcău 
din vecini” , cu Ion Pop al Glanetaşului, în vorbele 
căruia se simţea „ dragoste pentru pământ 
aproape bolnăvicioasă.”.   

Romanul „Sárarany” a fost scris 
„in statu nascendi”.Scriitorul a 
critizat propriul epocă şi a fost 
preocupat de soarta omului 
ţăran. 

Concluzia: Atât Ion cât şi Sárarany sunt romane care se citesc şi azi, au devenit subiect de pagină de 
manual. Rebreanu  şi Móricz sunt amândoi mari creatori de Literatură. Dincolo de paralelismele tematice 
sau de afinităţile structurale care-i apropie, rămâne un element esenţial  
de subliniat. Amândoi împărtăşesc o conştiinţă orgolioasă a valorii, o tendinţă de identificare cu 
aspiraţiile profunde ale neamului din care fac parte  şi un sentiment al  apartenenţei la o realitate 
matricială. Mai mult, amândoi dau dovada- în modul lor propriu- unei vocaţii universaliste, prin opera lor 
literatura  naţională capătă dimensiuni şi perspective universale. 
Asemănări şi deosebiri dintre cele două romane 
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Tema războiului  şi implicaţiile ei psihologice:  Pădurea spânzuraţilor şi Mănăstirea neagră urmăreşte 
punctele comune dintre  Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu  şi  Mănăstirea neagră de Kuncz 
Aladár. Cercetarea vizează circumscrierea temei războiului prin prisma modelului Apostol Bologa  şi a 
relaţiei dintre  Marele mecanism şi omul interior. Există în literatura româmaghiară o acută necesitate de 
retrăire artistică a războiului mondial, arta având efecte terapeutice. Noutatea viziunii celor doi scriitori 
constă în abandonarea recurgerii la spectaculos, la dramatismul exterior al măcelului,  şi mutarea 
centrului de  interes în faptul de conştiinţă. Războiul e un prilej de (re)descoperire a unui centru, de 
descoperirea unui înăuntru. Ipoteza noastră este că există o similitudine notabilă în maniera în care 
tema marelui război este tratatată în aceste romane din perioada interbelică: în ambele, războiul e un 
eveniment al resorturilor interioare ale personajelor. Abordarea dintr-un  unghi al  grotescului, al umorului 
negru (cum apare la Hasek, de exemplu) lipseşte. Războiul înseamnă, literar vorbind, o mutaţie de 
conştiinţă. Cotidianul e aşezat sub semnul morţii. Personajul nu mai este un destin exemplar, un 
caracter, ci o conştiinţăfracturată, un termen cu semnul minus. Romancierii  şi memorialiştii războiului – 
Liviu Rebreanu şi Kuncz Aladár - preferă investigarea pe verticală, dimensiunile profunzimii.  
 

Sentimentul cel mai copleşitor este acele 
al cufundării în neant, al prăbuşirii interne.  
 

Sentimentul apocaliptic al prăbuşirii lumii îl 
copleşeşte şi pe naratorul din Mănăstirea 
neagră:  
 

„De dimineaţa până seara, Apostol şedea 
în cerdac, înconjurat de cărţile lui vechi, în 
care odinioară  îşi pusese toate speranţele 
şi care, de câte ori a avut nevoie în viaţă  
de  sprijin,  l-au  părăsit ca nişte prieteni 
neputincioşi şi fricoşi. Se plimba grăbit prin 
sistemele falnice de înţelepciune, bătea la 

„de la începutul războiului mă simţeam ca 
o sălbăticiune urmărită, smuls din lumea 
de până acum. De fapt- nici eu nu-mi 
dădeam seama de ce-aveam senzaţia că 
sânt dispreţuit, urgisit, hăituit de moarte. 
Pe lângă toate,  eram singur... În jurul meu 
totul se distrusese. Ca şi cum abia acîn 
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toate porţile, din ce în ce mai înfricoşat, dar 
îndată ce se oprea şi ridica ochii spre 
strada biciuită de ploaie  şi mânjită de 
noroi, spre câmpurile  şi dealurile înverzite  
şi spălate, spre văzduhul cutreierat de 
nouri bolbocaţi,  simţea deodată cum în 
sufletul lui se prăbuşeau toate clădirile 
monumentale, cu zgomot babilonic de 
cuvinte stoarse de adevăratul înţeles, 
nelăsând în urma lor nici măcar ruine, ci 
numai un gol sterp, cenuşiu şi nesfârşit de 
necăcios. Şi atunci avea impresia clară şi 
sugrumătoare că îi fuge pământul de sub 
picioare  şi că  rămâne plutind în neant, 
agăţându-se cu desperare de crucea din 
turnul bisericii”. 

momentul acesta aş fi fost aruncat în 
vârtejul lumii, gol, neajutorat, fărăapărare. 
Simţeam că se prăbuşise întregul meu 
trecut şi, deşi nu îndrăzneam să  
mărturisesc, aveam presimţirea teribilă  că 
valurile destinului nu mă vor mai readuce 
nici în ţara mea, nici alături de ai mei. 
Asupră-mi coborâse întunericul, se 
dezlănţuise furtuna, şi eu mă rătăcisem 
pentru totdeauna”. 
 

 
      Recuzita de motive care apropie memoriile de război ale scriitorului maghiar de romanul de suflet al 
lui Rebreanu cuprinde următoarele aspecte: transformarea lumii într-o altă lume (de notat pervertirea, 
degradarea simbolurilor: copacul se transformă în spânzurătoare, mănăstirea devine închisoare); eroul 
intelectual, singuratic; idolatrizarea tatălui sau prezenţa in absentia a figurii tatălui (pierderea tatălui 
echivalează cu pierderea lui Dumnezeu); războiul ca experienţă interioară, ca mod de autocunoaştere; 
apologia împotriva urii; eroii de diverse naţionalităţi; dincolo de individualism, omul devine parte a unei 
colectivităţi, parte a umanităţii. De altfel, ideea lumii halucinante, a universului ca închisoare apare şi în 
interpretările romanului lui Rebreanu.    
Valori şi atitudini dezvoltate: 
Identifică valorile şi atitudinile personale pe care consideri că le-ai redescoperit în operă sau pe care ţi 
le-ai însuşit: 
    Valori personale      Valori sociale           Atitudini 
Autocontrol           
Bunele maniere         
Consum                     
Credinţă (religioasă)  
Divertisment              
Dorinţa de a munci     
Dragoste 
Fericire                      
Generozitate  
Imaginaţie 
Independenţă 
Libertate 
Loialitate                  
Onestitate 
Ordine  
Plăcere 
Prietenie  
Răbdare  
Responsabilitate 

Avere  
2.   Carieră 
3.   Cinste  
4.   Civism  
5.   Cooperare 
6.   Creativitate 
7.   Cultură 
8.   Educaţie 
9.   Hărnicie  
10. Încredere 
11. Patriotism 
12. Prestigiu  
13. Proprietate 
14. Respect faţă de        
instituţii  
15. Sociabilitate 
16. Solidaritate  
17.Interculturalitate 
18. Plurilingvism 

Admiraţie  
Conflict  
Conformism 
Contestare 
Cooperare 
Curiozitate  
Curaj 
Dispreţ  
Gândire pozitivă 
Indiferenţă 
Iniţiativă  
Implicare 
Invidie  
Lene 
Politeţe 
Resentiment 
Revoltă 
Seriozitate 
Superficialitate 
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Respect  
Sănătate 
Sinceritate 
Spirit de economie 
Tendinţă spre ideal 
Toleranţă 
………………. 
………………… 

19. ……………… 
20…………………. 
21…………………. 
 
  

Teribilism 
…………………. 
…………………… 
 

 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina  
Limba şi literatura română 
Nivelul clasei: 
Bun 
Durata  
50 de minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
explorare  
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Obiectivele cognitive, afective şi operaţionale vizate accentuează educaţia din perspectiva deschiderii 
către valorile multiple care oferă individului şansa unei inserţii mai bune într-o lume spirituală, polimorfă 
şi dinamică. Încercăm astfel declanşarea unei manifestări care să ne conducă la învăţarea despre 
societatea interculturală (reflectată în cunoştinţe care presupun atât raportarea persoanei la propriile 
repere culturale, cât şi raportarea la alte experienţe spirituale etc.); precum şi la învăţarea prin 
intermediul experimentării diferenţei şi a alterităţii/ a altruismului (reflectată în valorile promovate, în 
atitudini şi în comportamente). Intercultural/ interculturalitate este un concept care pune accentul pe 
interacţiunea dintre grupurile din societate percepute ca distincte, referindu-se mai degrabă la un proces 
dinamic de schimburi, de dialog, de negociere între grupuri, precum şi de identificare a unui limbaj 
comun şi a unui spaţiu comun în care să se desfăşoare comunicarea. Caracterul intercultural al unui fapt 
este tocmai accentul pe relaţia reciprocă dintre elementele constitutive ale schimburilor. Prin urmare, în 
pofida unei înţelegeri superficiale care ar putea concepe cei doi termeni ca fiind sinonimi, binomul de 
concepte multicultural / intercultural prezintă unele diferenţe esenţiale (după Ana Ivasiuc, Maria Koreck,  
Roberta Kővári,  în Educaţia interculturală: de la teorie la practică -implementarea educaţiei interculturale 
în şcoli multietnice din România,  Raport de cercetare al Agenţiei de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, 
2010). Pentru Micheline Rey, prefixul inter- sugerează o serie de procese dinamice şi reciproce: 
schimburi, interacţiune, reciprocitate, înlăturarea barierelor şi solidaritate între grupuri. 
COMPETENE GENERALE: 
C.1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 
C.2: Comprehensiunea şi interpretarea textelor şi a filmelor 
C.3. Abordarea elementelor de analiză ale textului şi ale filmului 
C.4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
C.1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog 
C.2.1.Utilizarea strategiilor de lectură/ vizionare în vederea înţelegerii/ comprehensiunii/ interpretării 
adecvate a textelor şi a filmelor 
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C.2.3  Interpretarea textelor/ filmelor studiate din prisma propriilor valori şi a propriei experienţe culturale 
şi artistice 
C.2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte 
literare, nonliterare sau în alte arte. 
C.3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme 
C.4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă 
Abilităţile exersate de elevi 
Gândirea critică (abordarea problemelor în mod critic entru recunoaşterea şi respingerea îndoctrinării şi 
manipulării);  
·        Empatia  
·        Cooperarea 
·        Asertivitatea (capacitatea de comunicare clară într-o manieră non-agresivă);  
·        Abilitatea socială (abilitatea de a influenţa procesul de luare a deciziei în baza unor cunoştinţe 
unanim cunoscute, înmod constructiv şi non-discriminatoriu). 
Metodologia 
metoda comparatistă 
Cronologie sugerată 
cronologia lecţiei va fi în funcţie de elementele discutate în tabelul oferit elevilor 
Sugestii şi sfaturi  
      Bibliografie: 
Volume de teorie şi stilistică din literature maghiară 
 Móricz Zsigmond, Sárarany, Budapest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1955 
Sőtér István,  Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok. 
Gondolat, Budapest, 1966 
 Kántor Lajos, Vallomásos Móricz Zsigmond, Bucureşti 
Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1971 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
CUM SE ÎMBINĂ LUMEA ROMÂNEASCĂ VS. CEA UNGUREASCĂ LA NIVEL RURAL 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Compararea operei scriitorului român cu creaţia altor .scriitori ar fi însă un prilej de a-i sublinia 
originalitatea, plasându-l , în acelaşi timp, în universalitate.  Vom schiţa, în cele ce urmează, o sumară 
comparaţie între romanul lui Móricz Zsigmond Sárarany/ Aur din noroi cu romanul lui  Rebreanu,  Ion 
(1920)-ambele romanele căpătuirii unor bărbaţi săraci prin  căsătoria cu femei mai bogate,  măcinaţi de 
eterna căutare a  himericei fericiri.   Cei doi autori-care e posibil să se fi cunoscut, conform afirmaţiei lui 
Kántor Lajos- prezintă unele similitudini de viziune remarcabile. Comună le este  viziunea despre 
problema satului şi construcţia figurii de  ţăran. Amândoi au intuiţia stratificării  societăţii rurale. Al. Piru 
scrie în monografia Liviu Rebreanu „ Meritul lui Rebreanu stă tocmai în a fi arătat, respectând adevărul 
realităţii, că ţărănimea e scindată în pături antagonice”. 
Materiale (dacă există)  
      Bibliografie: 
Volume de teorie şi stilistică din literature maghiară 
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 Móricz Zsigmond, Sárarany, Budapest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1955 
Sőtér István,  Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok. 
Gondolat, Budapest, 1966 
 Kántor Lajos, Vallomásos Móricz Zsigmond, Bucureşti 
Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1971 
    Volume de teorie şi stilistică 
Liviu Rebreanu, Ion,  Bucureşti, Editura Liviu Rebreanu, 2006 
René Girard, Minciună romantică şi adevăr romanesc, Bucureşti, Univers, 1972 
Dumitru Chioaru, Arta comparaţiei, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009 
Liviu Rebreanu, Jurnal, Bucureşti, 1984 
Stancu Ilin, Liviu Rebreanu în atelierul de creaţie, Editura Minerva , Bucureşti, 1985 
Evaluare  
adecvarea strategiilor de lectură şi comunicare la specificul textelor şi- sau al materialelor vizionate 
/audiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate 
argumentarea raportului de simultaneitate/complementaritate dintre comunicarea şi schimbul pasiv/activ 
implicate de relaţiile dintre indivizi şi culturi; 
selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme de educaţie multi-/ 
interculturală promovarea principiilor educaţiei  interculturale ca  mijloc de deprindere a egalităţii 
 
 
6.15 Psihologie 
 
Lecţia Diversitate culturală, etnică şi individuală 
Autor Keresztesi Polixena 
Unitatea de invăţământ, 
localitatea, judeţul  Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca 

Disciplina predată Psihologie 
Clasa la care se aplică lecţia clasa a X-a 
A. Introducere 
    Tema integratoare se aplică la clasa a X – a în cadrul orei de psihologie. Clasa a X-a este o 
clasă formată în majoritate din elevi buni la invăţătură şi cu nivel mediu. Este o clasă receptivă la tot 
ceea ce iese din şablonul orelor tradiţionale, interesată de tot ceea ce ţine de aplicaţii ale psihologiei în 
viaţa de zi cu zi, de curiozităţi în domeniul psihologiei, o clasă căreia îi place să exploreze lucruri noi. 
Este motivul pentru care am ales să realizez cu ei o oră care intră în tema integratoare: Diversitate, 
egalitate la şanse, cetăţenie activă. 
B. Conţinutul educaţional 
    Rolul psihologului presupune o activitate foarte complexă (desfăşurând o muncă de dezvoltare, 
de consiliere şi orientare). Psihologul are o poziţie specială, unică, deoarece lucrează cu elevi de vârste 
diferite, aflate în prin proces de formare, de unde derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi în 
ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile sale educative.    
 Pentru un elev de clasa a X-a sunt foarte importante îndrumarea, ajutorul primit din partea 
profesorului diriginte, dar şi a psihologului în a înţelege eul psihic, aspectele personalităţii şi a diversităţii.  
C. Lista activităţilor elevilor 
- fiecare elev primeşte un bileţel autocolant pe care va răspunde la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine 
diversitatea culturală, individuală, etnică” 
- răspunsurile se lipesc pe flip-chart sub forma unui munte sau iceberg 
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- elevii primesc câte patru foi colorate: verde, galben, roz şi roşu 
- profesorul citeşte întrebările specifice fiecărei culori, iar elevii răspund individual pe foile colorate 
- fiecare elev ia foaia roţie şi o mototoleşte, o pune în foaia roz, cu care face acelaşi lucru şi pune în 
foaia galbenă, apoi în cea verde 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare 
    Tema integratoare propusă face parte din cadrul unităţii de învăţare ,,Personalitatea”. Orele de 
psihologie şi orele de consiliere pot oferi cadrul de desfăşurare al unui program de dezvoltare şi 
sensibilizare asupra diversităţii culturale, etnice şi personale prin care se poate valorifica îi îmbogăţi 
experienţa de învăţare a elevilor. 
E. Activităţile elevilor 
Evocarea temei: 
- fiecare elev primeşte un bileţel autocolant pe care va răspunde la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine 
diversitatea culturală, individuală, etnică” 
- răspunsurile se lipesc pe flip-chart sub forma unui munte sau iceberg 
Evocarea sensului: 
- elevii primesc câte patru foi colorate: verde, galben, roz şi roşu 
- profesorul citeşte întrebările specifice fiecărei culori, iar elevii răspund individual pe foile colorate 
1. Verde     2. Galben 
Cu ce îţi place să te îmbraci?   Ce apreciezi la alţi oameni? 
Ce muzică îţi place să asculţi?  Ce nu îţi place la alţi oameni? 
Ce preferi să mănânci?   Despre ce povesteşti de obocei cu prietenii? 
Ce obiceiuri ai?    Ce fac în timpul liber? 
3. Roz      4. Roşu 
Un lucru bun despre mine...   În ce cred eu? 
Un lucru rău despre mine...   Care sunt valorile mele? 
A fi matur pentru mine înseamnă...  Ce nu aş face niciodată? 
Peste 10 ani voi fi... 
Reflecţia: 
- fiecare elev ia foaia roţie şi o mototoleşte, o pune în foaia roz, cu care face acelaşi lucru şi pune în 
foaia galbenă, apoi în cea verde 
- se aseamănă cu o ceapă, se adună toate cepele într-o cutie şi fiecare extrage o altă ceapă, încearcă 
să identifice persoana 
- se discută frontal 
F. Evaluarea elevilor 
- urmărirea sistematică a elevilor pe parcursul orei 
- participarea activă, motivată la exerciţiile desfăşurate 
- încadrarea în timpul propus pentru desfăşurare 
- se face un turn al mâinilor: elevii spun ce au simţit pe parcursul lecţiei, clădind un turn al braţelor 
întinse. 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Psihologie 
Nivelul clasei 
Bun 
Durata  
1 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
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elaborare 
 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
01 – să-şi dezvolte abilităţile de auto-prezentare 
02 – să-şi identifice colegii după aspect exterior, atitudini, valori 
03 – să argumenteze impactul diversităţii la nivelul individualului şi socialului 
Tipul de activitate 
- activitate de grup 
Abilităţile exersate de elevi 
- comunicare orală 
- ascultarea activă 
- argumentarea propriilor idei 
- acceptarea opiniilor celorlalţi 
- managementul timpului 
- oferirea de feed-back 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
- fişe de lucru 
Metodologia 
- conversatia, problematizarea, munca în echipă 
Cronologie sugerată 
- evocarea temei 
- realizarea sensului 
- reflecţia 
Sugestii şi sfaturi  
- evitarea criticii premature 
- recompensarea răspunsurilor corecte, a ideilor bune 
- neimpunerea ideilor proprii 
- dezvoltarea în clasă a unei atmosfere degajate care să stimuleze activitatea  
Evaluare 
- urmărirea sistematică a elevilor pe parcursul orei 
- participarea activă, motivată la exerciţiile desfăşurate 
- încadrarea în timpul propus pentru desfăşurare 
- se face un turn al mâinilor: elevii spun ce au simţit pe parcursul lecţiei, clădind un turn al braţelor întinse 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
01 – să-şi dezvolte abilităţile de auto-prezentare 
02 – să-şi identifice colegii după aspect exterior, atitudini, valori 
03 – să argumenteze impactul diversităţii la nivelul individualului şi socialului 
Reflectare asupra întrebării directoare 
- Ce înseamnă pentru tine diversitatea culturală, individuală şi etnică? 
Materiale (dacă există)  
- fişe de lucru, flit-chart 
Activitatea propriu-zisă 
- fiecare elev primeşte un bileţel autocolant pe care va răspunde la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine 
diversitatea culturală, individuală, etnică” 
- răspunsurile se lipesc pe flip-chart sub forma unui munte sau iceberg 
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- elevii primesc câte patru foi colorate: verde, galben, roz şi roşu 
- profesorul citeşte întrebările specifice fiecărei culori, iar elevii răspund individual pe foile colorate 
- fiecare elev ia foaia roţie şi o mototoleşte, o pune în foaia roz, cu care face acelaşi lucru şi pune în 
foaia galbenă, apoi în cea verde 
Sugestii 
- să trateze cu seriozitate tema 
- să respecte opiniile colegilor 
- să argumenteze propriile idei 
- să fie creativi 
Investigaţii suplimentare 
- discuţii, schimb de opinii 
Evaluare  
- urmărirea sistematică a elevilor pe parcursul orei 
- participarea activă, motivată la exerciţiile desfăşurate 
- încadrarea în timpul propus pentru desfăşurare 
- se face un turn al mâinilor: elevii spun ce au simţit pe parcursul lecţiei, clădind un turn al braţelor întinse 
 
6.16 Sociologie 
 
Lecţia Socializarea 
Autor Gurău Ioana-Maria 
Unitatea de învăţământ, 
localitatea, judeţul Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Dej, jud. Cluj 

Disciplina predată Sociologie 
Clasa la care se aplică lecţia a XI-a 
 
A. Introducere  
În acord cu programa şcolară pentru ciclul superior al liceului, locul sociologiei este justificat de nevoia 
de a studia problematica vieţii şi organizării sociale, astfel încât elevii: 
Să îşi formeze propriul sistem de valori prin cunoaşterea şi raportarea la valorile sociale; 
Să înţeleagă organizarea şi funcţionarea societăţii, să internalizeze valorile democraţiei, fapt care le va 
permite o inserţie activă şi responsabilă în viaţa socială 
Disciplina sociologie se studiază la clasa a XI-a 1 oră/săptămână la filiera teoretică, profilul uman 
(specializarea filologie). 
B. Conţinutul educaţional  
Definiţia socializării 
Socializarea reprezintă procesul prin care individul, în interacţiune cu semenii săi, acumulează: 
  - valori 
  - norme 
  - deprinderi 
  - cunoştinţe 
  - atitudini  
  - comportamente. 
 
Procesul socializării 
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Societatea, printr-o serie de mecanisme şi agenţi (familia, şcoala, mass-media et c.) transmite bagajul 
existent noilor generaţii, pretinzându-le un anumit comportament – considerat normal în respectiva 
cultură. 
Personalitatea umană este rezultanta interacţiunii între factorii ereditari şi cei de mediu.  
Geneticul contează nu doar în ce priveşte caracteristicile fizico-constituţionale şi fiziologice, ci şi în ce 
priveşte psihicul (inteligenţa, temperamentul et c.) 
Însă, depinde de mediul şi experienţa socioculturală a individului care dintre potenţialităţile genetice se 
realizează. 
 
Socializarea primară reprezintă socializarea propriu-zisă, care are loc în copilărie şi prin care individul 
născut doar cu potenţialităţi pentru viaţa socială devine un membru efectiv al societăţii, devine fiinţă 
umană. 
Socializarea primară conferă copilului un anumit fel de a vedea lumea. În cadrul acesteia are loc nu doar 
învăţarea regulilor grupului, ci şi achiziţionarea procedeelor interpretative. 
Socializarea primară este mijlocită de către “ceilalţi semnificativi” 
Socializarea primară este foarte puternică, însă nu este definitivă şi irevocabilă  
 
Ceilalţi semnificativi 
Cei care intermediază socializarea primară sunt persoanele semnificative. 
Aceşti alţi semnificativi ne sunt daţi în funcţie de circumstanţele în care ne-am născut. 
Lumea socială se prezintă persoanei în formare filtrată printr-o dublă subiectivitate: 
Statutul socio-economic 
Profilul axiologic al persoanelor semnificative 
C. Lista activităţilor elevilor  
Elevilor îşi notează definiţia socializării. 
Elevii urmăresc un clip cu o fetiţă crescută împreună cu câinii.  
Apoi se discută importanţa socializării primare. 
Elevii sunt împărţiţi în 4 echipe, fiecare echipă având în sarcină un copil dintr-o anumită categorie: 
muncitori, profesori, rromi, patroni de firmă. 
În exerciţiul de imaginaţie vor trebui să-i dea acestuia: 
Nume 
Cum a crescut 
Crez de viaţă 
Şcolaritate 
Sursă de venituri 
Nivel venituri 
Soţ/soţie - descriere 
Elevilor li se spune apoi că pentru ora următoare vor trebui să facă un proiect despre copilul din familia 
de rromi. Li se arată apoi o listă cu personalităţi de origine rromă din România.  
Structura proiectului 
O introducere în temă prin prezentarea influenţei socializării primare – ca o primă parte a unui film, unde 
învăţăm despre personajul nostru 
Fiecare membru al echipei este răspunzător de câte o instanţă socializatoare. Acestea pot fi: şcoala, 
grupurile de similari, grupurile de muncă, mass-media, diverse organizaţii, religia 
Cel puţin 3 influenţe vor fi date de relaţii personale strânse: prieteni, colegi, relaţii de dragoste 
Cel puţin o influenţă va fi o relaţie de dragoste 
Întâmplările trebuie să aibă coerenţă şi verosimilitate 
Happy-end  



      

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

177/180 

 

 
D. Direcţiii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
În cadrul lecţiei Socializarea, accentul a fost pus pe explorarea situaţiei unei persoane dintr-o categorie 
în general defavorizată (rromi), întocmai pentru a stimula la elevi dezvotarea atitudinii de compasiune şi 
acceptare a diversităţii. Înţelegând felul în care circumstanţele sociale şi instanţele socializatoare ne 
influenţează viaţa, vom putea fi mai toleranţi şi înţelegători şi vom dori egalitate de şanse pentru toţi. 
 
De asemenea, partea teoretică a lecţiei a fost însoţită de slide-uri Power Point în care au fost subliniate 
ideile principale. 
Stilul de prezentare asistată de calculator constituie un supliment vizual. Stimularea vizuală ajută la o 
mai bună exemplificare şi la o mai bună retenţie a celor predate. 
F. Activităţile elevilor  
Conţinutul lecţiei: Socializare 
Scopul lecţiei: Înţelegerea termenului sociologic de socializare a importanţei influenţelor acesteia. 
Obiective operaţionale 
 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 
O1: Să dea definiţia socializării 
O2: Să explice relaţia dintre socializarea primară şi socializările secundare 
O3: Să explice ce sunt ceilalţi semnificativi 
O4: Să înţeleagă felul în care socializarea, mai ales ce primară, ne influenţează comportamentul şi 
personalitatea 
O5: Să dea minim 3 exemple de personalităţi de etnie rromă din România 
Resurse materiale: tabla, creta, clipuri cu socializarea, cărţi de joc pentru împărţirea pe echipe, proiector, 
boxe 
Resurse procedurale: problematizarea, conversaţia euristică, lucru în echipă 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Durata: 50 minute 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluare: orală, evaluare prin proiecte ale elevilor 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina  
Sociologie 
Nivelul clasei 
A XI-a 
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării1  
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 
O1: Să dea definiţia socializării 
O2: Să explice relaţia dintre socializarea primară şi socializările secundare 
O3: Să explice ce sunt ceilalţi semnificativi 
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O4: Să înţeleagă felul în care socializarea, mai ales ce primară, ne influenţează comportamentul şi 
personalitatea 
O5: Să dea minim 3 exemple de personalităţi de etnie rromă din România 
Tipul de activitate 
Descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Gândire critică 
Deschidere la nou 
Toleranţă 
Compasiune 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Compute, proiector, ecran, prezentare Powerpoint, boxe 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Clip cu socializarea primară 
Prezentare Powerpoint 
Metodologia 
Problematizare 
Conversaţie euristică 
Lucru în echipă 
Cronologie sugerată 
Moment organizatoric – 5 minute 
Introducrere în temă şi definiţia socializării – 5 minute 
Clip cu socializarea primară şi discuţie – 10 minute 
Împărţire pe echipe şi exerciţiu imaginaţie socializare primară pentru copii din diferite categorii – 15 
minute 
Personalităţi de origine rromă din România – 5 minute 
Împărţire pe echipe şi prezentare temă proiecte pentru ora următoare – 10 minute 
Sugestii şi sfaturi  
Clipul poate fi văzut pe Youtube la următoarea legătură: 
http://www.youtube.com/watch?v=93HymGXC_wM 
Evaluare 
Evaluare orală, evaluare prin proiecte ale elevilor 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Ce înţelegem prin socializare şi cum ne influenţează aceasta? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Definiţia socializării 
Socializarea reprezintă procesul prin care individul, în interacţiune cu semenii săi, acumulează: 
  - valori 
  - norme 
  - deprinderi 
  - cunoştinţe 
  - atitudini  
  - comportamente. 
 
Procesul socializării 
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Societatea, printr-o serie de mecanisme şi agenţi (familia, şcoala, mass-media et c.) transmite bagajul 
existent noilor generaţii, pretinzându-le un anumit comportament – considerat normal în respectiva 
cultură. 
Personalitatea umană este rezultanta interacţiunii între factorii ereditari şi cei de mediu.  
Geneticul contează nu doar în ce priveşte caracteristicile fizico-constituţionale şi fiziologice, ci şi în ce 
priveşte psihicul (inteligenţa, temperamentul et c.) 
Însă, depinde de mediul şi experienţa socioculturală a individului care dintre potenţialităţile genetice se 
realizează. 
 
Socializarea primară reprezintă socializarea propriu-zisă, care are loc în copilărie şi prin care individul 
născut doar cu potenţialităţi pentru viaţa socială devine un membru efectiv al societăţii, devine fiinţă 
umană. 
Socializarea primară conferă copilului un anumit fel de a vedea lumea. În cadrul acesteia are loc nu doar 
învăţarea regulilor grupului, ci şi achiziţionarea procedeelor interpretative. 
Socializarea primară este mijlocită de către “ceilalţi semnificativi” 
Socializarea primară este foarte puternică, însă nu este definitivă şi irevocabilă  
 
Ceilalţi semnificativi 
Cei care intermediază socializarea primară sunt persoanele semnificative. 
Aceşti alţi semnificativi ne sunt daţi în funcţie de circumstanţele în care ne-am născut. 
Lumea socială se prezintă persoanei în formare filtrată printr-o dublă subiectivitate: 
Statutul socio-economic 
Profilul axiologic al persoanelor semnificative 
 
Exerciţiu: 
Imaginaţi-vă cum va creşte un copil de: 
Muncitori 
Profesori 
Rromi 
Patroni de firmă 
 
În exerciţiul de imaginaţie va trebui să-i daţi acestuia: 
Nume 
Cum a crescut 
Crez de viaţă 
Şcolaritate 
Sursă de venituri 
Nivel venituri 
Soţ/soţie – descriere 
 
Personalităţi de etnie romă sau cu origini rome în România (sursa Wikipedia) 
Anton Pann[13]  
Barbu Lăutaru[14]  
Nicolae Gheorghe[15]  
Grigoraş Dinicu[16]  
Ştefan Bănică (senior)[13]  
Johnny Răducanu[13]  
Ion Voicu (muzician) [13]  
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Mădălin Voicu (muzician) [13]  
Costel Busuioc[17]  
Damian Drăghici (muzician)[18]  
Mircea Lucescu[19] 
 
Proiect pentru evaluare: 
 
Structura proiectului 
O introducere în temă prin prezentarea influenţei socializării primare – ca o primă parte a unui film, unde 
învăţăm despre personajul nostru 
Fiecare membru al echipei este răspunzător de câte o instanţă socializatoare. Acestea pot fi: şcoala, 
grupurile de similari, grupurile de muncă, mass-media, diverse organizaţii, religia 
Cel puţin 3 influenţe vor fi date de relaţii personale strânse: prieteni, colegi, relaţii de dragoste 
Cel puţin o influenţă va fi o relaţie de dragoste 
Întâmplările trebuie să aibă coerenţă şi verosimilitate 
Happy-end  
Materiale (dacă există)  
Adresă youtube clip: 
http://www.youtube.com/watch?v=93HymGXC_wM 
Despre rromii din România: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia 
Analiza 
În cadrul lecţiei Socializarea, accentul a fost pus pe explorarea situaţiei unei persoane dintr-o familie de 
rromi întocmai pentru a avea mai multă compasiune şi deschidere faţă de alţii diferiţi. Înţelegând felul în 
care circumstanţele sociale şi instanţele socializatoare ne influenţează viaţa, vom putea fi mai toleranţi şi 
înţelegători şi vom dori egalitate de şanse pentru toţi. 
Investigaţii suplimentare 
Recomandare lectură: 
Berger, Luckmann, 1966, Construirea socială a realităţii (trad. rom. 1999)  
”Copilul nu va interioriza lumea celorlalţi semnificativi ca o lume aleasă dintre mai multe lumi posibile, ci 
o interiorizează ca fiind lumea, singura lume existentă şi imaginabilă, lumea tout court.” 
http://www.emag.ro/construirea-sociala-a-realitatii-peter-l-berger-thomas-luckmann-art973-124-212-
5/pd/ELTY50BBM/ 
Evaluare  
Evaluare orală 
Evaluare prin proiecte 
 
 

*** 
Cluj-Napoca, mai 2013 
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