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  Activităţi desfăşurate în CDI  

  An şcolar 2017 - 2018  
  

  

  

1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI   

An şcolar 2017-2018 

Disciplina: Activităţi transdisciplinare  

Titlul proiectului: 1 DECEMBRIE- ZIUA UNIRII  

Durata: 1 oră  

Clasa (public vizat): elevii claselor Pregătitoare – clasa a VIII-a  

Fişa de activitate  

Definirea proiectului: În deschidere se va prezenta un material referitor la Unire, elevii vor 
prezenta esee pe tema unirii, apoi vor recita  poezii închinate Unirii si vor cânta  cântece dedicate 
Zilei Unirii  
Obiectivele proiectului 1) 
pedagogice:  

-cunoaşterea activităţilor realizate de elevi  

– participarea la activităţi artistice;  

-dobândirea mai multor informaţii privitoare la Ziua Naţională a României; 
– cultivarea spiritului patriotic; 2) educative:  

-deprinderea regulilor de comportare în societate;  

-tratarea cu respect a celorlalţi copii şi a cadrelor didactice; – 
deprinderea unor comportamente adecvate activităţilor artistice; -
desprinderea unor învăţături din textul citit.  

3) culturale:  

– dobândirea  mai multor informaţii referitoare la trecutul istoric al poporului român; 
– familiarizarea cu diferitele momente importante ale unirii; Modalităţi de realizare:  

Spectacolul va avea loc în Centrul de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale “Toma 
Tâmpeanu”, Galbenu în prezenţa elevilor claselor pregătitoare - a VIII-a A şi a cadrelor 
didactice. Doamna professor Băbătie Vasile va prezenta materialul referitor la Unire, apoi va 
prezenta momentele activitaţii.  
Elevii claselor de gimnaziu vor citi eseele şi vor recita poeziile. La sfârşitul activităţii vor cânta 
împreună cu cei mici cântece patriotice.Eseele vor fi jurizate şi premiate de cadrele didactice..  

Finalitate:  
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Trezirea interesului pentru poezie şi pentru trecutul istoric al poporului nostru.  

Trăirea sentimentelor şi convingerilor patriotice într-o gamă largă de nuanţe: respect, preţuire, 
dragoste şi recunoştinţă.  

Propunători:  

– director : Prof. Jercan Mihaela Corina  

– profesor: Băbătie Vasile  

– profesor: Jercan Luminiţa  

– profesor: Pleşca Raluca  

– profesor: Jercan Aurelia  

– profesor : Oprea Valerica         

Descrierea proiectului  

Titlul proiectului: 1 DECEMBRIE- ZIUA UNIRII  

Obiectivele proiectului:  

Curriculare:  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.  

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral.  

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.  

Documentare:  

Documentarea prin intermediul eseelor, poeziilor şi materialului vizionat.  

Publicul ţintă: elevii, cadrele didactice;  

Arii curriculare implicate: Om şi societate, Limbă şi comunicare, Arte. 
Durata – perioada de desfăşurare:1 oră Resursele umane implicate:  

– promotori:  profesor Băbătie Vasile  

– cadre didactice implicate: director: profesor Jercan Mihaela Corina, prof. Jercan 
Luminiţa, prof. Pleşca Raluca, prof. Jercan Aurelia, prof. Oprea Valerica  

Rolul promotorului: prezentarea materialului introductiv şi a momentelor activităţii;  

Rolul cadrelor didactice implicate: jurizarea şi premierea eseelor prezentate de către elevi; Resurse 
materiale necesare: documentar prezentat în power point, eseele realizate de elevi, poeziile  şi 
cântecele prezentate de elevi;.  
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Clasa: a VII-a şi a VIII-a  

  

Disciplina / disciplinele: LIMBA Română  

  

Propunator(i): Profesorul de limba română: Jercan Silvia Luminiţa  

Parteneri:Prof. Pleşca Raluca   

Parteneri externi : Şcoala “Mihail Kogalniceanu”     

  

Subiectul / Titlul proiectului: Eminescu   

  

Modalitaţile de desfăşurare a activitatii:  

  Loc:   CDI  

  Număr de elevi:   25  

  Număr de şedinţe:   1  

  

  Timp de pregătire:   4h  

  Timp de desfăşurare:   2h /saptamana  

    

Durata activitatii / proiectului: ianuarie  

– februarie 2018 

  

Sarcini de lucru date elevilor: - sa expuna, 
in fata colegilor, ideile extrase despre 
scriitorul Mihai Eminescu  

- concurs de cultura generală  

- concurs de desene  

- concurs de scenetă   

- evaluarea s-a realizat printr-o lucrare 
scrisa cu diferite cerinte  

  

  



Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”, Galbenu 

Prof. Pleşca Raluca  
 

 
  

  

  



Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”, Galbenu 

Prof. Pleşca Raluca  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”, Galbenu 

Prof. Pleşca Raluca  
 

 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”, Galbenu 

Prof. Pleşca Raluca  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”, Galbenu 

Prof. Pleşca Raluca  
 

  

Clasa: A VII-A  

Disciplina / disciplinele: LIMBA FRANCEZA   

  

Propunator(i): Profesorul de limba franceza şi profesorii de limba română     

  

Subiectul / Titlul proiectului:  

DIALOG INTRE GENERATII – DIALOG INTRE LUMI  

  

Modalitaţile de desfăşurare a activitatii:  

  Loc:   CDI  

  Număr de elevi:   25  

  Număr de şedinţe:   4  

  Persoane care intervin in curs:   - profesorul de limba franceza  

- profesorul documentarist  

  Timp de pregătire:   4h  

  Timp de desfăşurare:   2h /saptamana  

  Încadrarea în orar:   12- 14  

  

Durata activitatii / proiectului: 3 martie – 24 martie  

  

Obiectivele activitatii/ proiectului:  

  

a. Obiective info-documentare sa extraga 
informatia din documentul audio-video  

sa interpreteze mesajul regasit in document (dezvoltarea simtului critic) sa 
desprinda sensul mesajului - intentia autorului  

sa identifice/ realizeze conexiuni cu evenimente/ situatii asemanatoare celor din mesajul audiat 
sa isi dezvolte imaginatia  

  

b. Obiective disciplinare:  

sa exprime oral mesajul audiat sa selecteze 
anumite informatii din acest mesaj sa descrie 
persoane, locuri regasite in mesajul audio   
sa descrie modul de regasire al elementelor din mesajul audio in imaginile video sa 
realizeze texte simple, in versuri  
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Mod de organizare a activitatii / proiectului  

Elevii vor avea la indemana dictionarele disponibile, necesare pentru aceasta activitate.  

Vor colabora permanent cu profesorul documentarist si fiecare elev va raspunde, pe rand, 
cerintelor formulate.  

  

Sarcini de lucru date elevilor:  

- sa asculte cu atentie melodia, notand, pe parcurs, cat mai multe fraze/versuri pe care le-au 
retinut   

- sa expuna, in fata colegilor, ideile extrase dupa audiere (se va relua audierea melodiei, pana cand 
vor fi identificate toate versurile)  

- sa identifice cuvintele/ frazele neintelese si sa le caute sinonime  

- sa realizeze versuri corespunzatoare, in care sa inlocuiasca frazele/cuvintele necunoscute de ei 
cu sinonimele gasite  

- sa expuna oral mesajul pe care il transmit versurile, sensul acestuia si intentia autorului  

- sa identifice persoanele, tipul relatiilor dintre acestea si al locurilor regasite in melodie   

- sa identifice situatii asemanatoare celor desprinse din melodie  

- sa urmareasca videocplipul si gaseasca relatii intre imagini si versuri, asemanari si deosebiri - sa 
isi exprime parerea proprie asupra importantei mesajului transmis de videoclipuri, campanii si 
alte mesaje de acelasi gen – si scopul acestora  

- sa faca legatura intre titlul/subiectul activitatii realizate si mesajul descoperit de elevi  

  

Resurse documentare utilizate:  

- melodia : “Tout le bonheur du monde”- Sinsemilia (audio+ video)  

   http://www.youtube.com/watch?v=Z1H_UxE60xE  

- Rene Bailly, Dictionnaire des synonimes de la langue francaise,  Editura Larousse, 1971  

- Warnant Léon, Dictionnaire des rimes, Editura Larousse  

  

Produs prevăzut a fi realizat de elevi:    

- sa relateze, in scris (maxim 2 pagini), un caz/o situatie in care este importanta relatia, dialogul 
dintre persoane care apartin unor generatii diferite sau culturi diferite  

- compunerile vor fi introduse de catre elevi pe site-ul/ blog-ul CDI-ului, atat in limba franceza, 
cat si in limba romana  

Tema finala: Fiecare elev sa aleaga un alt videoclip/ melodie realizata in limba franceza, care sa 
contina un mesaj asemanator sau cu mesaj cultural/ umanitar/ ecologic etc. – sa faca o descriere 
a acestora si sa motiveze alegerea lor.  

  

Evaluarea: (mod / instrumente de evaluare) :   se va realiza pe parcursul intregii activitati, in 
functie de:  

- participarea/ activitatea fiecarui elev  

http://www.youtube.com/watch?v=Z1H_UxE60xE
http://www.youtube.com/watch?v=Z1H_UxE60xE
http://www.depozituldecarti.ro/autor/43249/Warnant-L%C3%A9on
http://www.depozituldecarti.ro/autor/43249/Warnant-L%C3%A9on
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- exactitatea raspunsurilor in functie de subiectul documentului audio-video  

- corectitudinea exprimarii lor, atat in scris, cat si oral  - originalitate in crearea compunerilor 
finale  

  

 

 


