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PROPUNĂTOARE: Profesor documentarist Laura Păicuț
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PROGRAMUL ZILEI

ORA
1. 900 – 950 Activitatea: Ziua Europei, clasa a X – a;

950 – 1000 pauză;

2. 1000 – 1050 Activitatea: Lectura domino, clasa a VIII – a A;

1050 - 1150 pauza mare;

3. 1110 – 1200 Activitatea: Cartea mea cu benzi desenate, clasa a III – a;

1200 – 1210 pauză;

4. 1210 – 1200 Activitatea Cartea – definire, structură, tipologie, clasa a IV – a;
1200 – 1210 pauză

5. 1210 – 1300 Discuții. Susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice.
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UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș
AN ȘCOLAR: 2016 – 2017
Centrul de documentare și informare

PROIECT DE ACTIVITATE
ZIUA EUROPEI
DATA: 11 mai 2017
CLASA: a X – a
PROPUNĂTOR: prof. documentarist Păicuț Laura Emilia
TITLUL ACTIVITĂȚII: Ziua Europei
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate pedagogică, la propunerea profesorului
documentarist
DURATA: 50 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: Centrul de documentare și informare
COMPETENŢE GENERALE:
1. Conștientizarea elevilor cu privire la importanța Uniunii Europene;
2. Stimularea interesului elevilor asupra culturii și civilizației europene;

COMPETENŢE SPECIFICE:
- Cunoaşterea unor diferite ţări membre ale U.E.;
- Promovarea valorilor naţionale în context european;
- Să-și însușească informații despre Uniunea Europeană: întindere, țări membre, mod
de administrare și de conducere, simboluri, moneda, istoric, organizații proprii etc.;
- Să descopere lucruri noi despre viața și activitățile oamenilor din țările Uniunii
Europene, despre nivelul lor de civilizație;

OBIECTIVE GENERALE:
La finalul activității, elevii vor fi capabili:
Să recunoască însemnele UE și să localizeze pe harta Europei statele membre;
Să enumere cât mai multe țări ale UE;
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Să identifice câteva din avantajele Romaniei ca membru UE, din perspective
vieții școlare și sociale;
Să identifice câteva din eventualele dezavantaje ale Romaniei ca mambru UE;
Să participe activ și creativ la formarea unei atitudini responsabile ca cetățean
al UE.

OBIECTIVE SPECIFICE:
- să formeze deprinderea de a căuta informații noi;
- să practice lectura selectivă;
- să identifice elemente noi specifice culturii și civilizației europene;
- să stimuleze curiozitatea cu privire la căutarea de informații necesare;
- să repereze importanţa și efectele Uniunii Europene;
- să utilizeze resursele CDI în realizarea sarcinilor (proiecte, referate)
primite.

OBIECTIVE INFO-DOCUMENTARE:
Creșterea motivaţiei pentru informare, documentare, comunicare, selecţie şi
analiză;
Dezvoltarea gândirii critice şi a capacităţii de analiză a mesajelor;
Dezvoltarea relațiilor interpersonale prin comunicare;
Dezvoltarea capaciății de lucru în echipă;
Formarea și dezvoltarea capacității de asumare a responsabilitățiilor în cadrul
grupului;
Formarea și dezvoltarea competențelor infodocumentare.
VALORI ŞI ATITUDINI:
• Libertatea opiniilor;
• Libertatea de expresie;
• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial;
• Încrederea în propria persoană şi în ceilalţi;
• Spiritul critic.
5

STRATEGIA DIDACTICĂ:
- algoritmul;
- euristcă.
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea.
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală.
c) RESURSE:
 umane: profesor documentarist, elevi;
 educaționale: capacităţile de învăţare şi cunoştinţele elevilor;
 materiale: prezentări PPT realizate de elevi, calculator, video proiector, etc.
 temporale: 50 de minute.
d) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: prezentare PPT, fișe de lucru, pliant
informativ etc.

SCENARIU DIDACTIC

1. MOMENT ORGANIZATORIC (1')
- se stabileşte liniştea;
- se organizează elevii în spațiul C.D.I.
2. CAPTAREA ȘI CONTROLUL ATENŢIEI (5')
- se discută cu elevii despre Uniunea Europeană și avantajele țărilor membre ale UE.
3. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR VIZATE (1')
- Se anunță tema și se prezintă principalele obiective vizate.
- Această activitate are ca obiectiv conștientizarea elevilor cu privire apartenența la
un anumit teritoriu administrativ.
4. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII CU CARACTER PRACTIC-APLICATIV (40')
Elevii au fost împărțiți în 3 echipe, fiecare echipă având propria temă:
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- Uniunea Europeană – date generale;
- Uniunea Europeană – prezentare generală;
- Țările membre ale Uniunii Europene.
Fiecare echipă trebuie să realizeze o prezentare power point pe tema primită,
pentru care are maxim 10 minute la dispoziție pentru prezentare. Pentru evaluarea
implicării elevilor în pregătirea și prezentarea materialelor pregătite, se va pune
materialul power point pregătit care conține 20 de întrebări legate de Uniunea
Europeană. Elevii răspund la întrebări, având la dispoziție informațiile prezentate,
pliantul (anexa 1) pus la dispoziție la începutul activității și vor completa cele două
fișe de lucru (anexele 2 și 3).
5. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI (5')
Se vor purta discuții cu elevii, cu privire la importanța temei abordate, dar se
va aborda și alegera Marii Britanii de a ieși din UE. Elevii vor puncta caracterul
relaxant, dar în acelaşi timp eficient din punct de vedere cognitiv, stimulativ prin
problematizare, asociativ prin valorificarea unor informaţii din domenii diverse dar şi
problemele pe care le-au întâmpinat în abordarea cerinţelor.

7

ANEXA 1
Pliant informativ
9 MAI - ZIUA EUROPEI
Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi
Uniunea Europeană. În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert
Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania
şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune, ca prima
fundaţie concretă a unei federaţii europene.
În 1985, când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat, cele zece
state membre care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de
9 mai să devină Ziua Europei.
INSTITUŢII
Parlamentul European este unul din organele Comunităţilor Europene.
Începând cu anul 1979 este ales direct, o dată la 5 ani, prin alegeri generale, libere şi
secrete. Parlamentul European are trei sedii: la Strasbourg, Bruxelles şi Luxemburg.
Structurile politice existente în ţările membre se oglindesc în rândul fracţiunilor
politice de la nivelul Parlamentului European. În acest parlament există şapte
fracţiuni şi o serie de deputaţi independenţi. Deputaţii din Parlamentul European
provin din circa 160 de partide politice diferite, în care aceştia sunt membri în ţările
lor de origine.
Parlamentul European este aşa-numita cameră a reprezentanţilor cetăţenilor din
UE.

Parlamentul European din Strasbourg.
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Care este explicaţia celor trei sedii?

Primul sediu al parlamentului a fost ales

simbolic la Strasbourg, imediat după constituirea acestuia. Oraşul constituie un
simbol al reconcilierii franco-germane după cel de-al II-lea război mondial. Dar
fiindcă nu existau birouri, activităţile s-au mutat întâi la Luxemburg.

După

constituirea CEE în 1958 oraşul Bruxelles a fost ales sediul Comisiei Europene. De
aceea comisiile parlamentare se întrunesc acum la Bruxelles. În Tratatul de la
Maastricht s-a stabilit definitiv că sediul Parlamentului European este la Strasbourg;
această clauză a fost consolidată în Tratatul de la Amsterdam, nelipsind nici din
actualul Tratat de la Nisa.
Consiliul Uniunii Europene, denumit şi Consiliul de Miniştri, reprezintă,
împreună cu Parlamentul European, ramura legislativă a Uniunii Europene. Consiliul
Uniunii Europene este principalul organ legislativ al Uniunii.Consiliul Uniunii
Europene nu este acelaşi lucru cu Consiliul Europei, care este o organizaţie
internaţională, complet independentă de UE. De asemenea nu trebuie să fie confundat
cu Consiliul European, care este o instituţie diferită a Uniunii Europene, chiar dacă
foarte apropiată de aceasta.
Comisia Europeană este organul de conducere al UE de la Bruxelles. Comisia
Europeană este organul executiv al Uniunii Europene, având rolul de a întocmi
proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. Comisia este un organ al
Comunităţilor Europene, independent de statele membre, având deci un caracter cu
adevărat supranaţional. Sediul Comisiei: Berlaymont din

Bruxelles. Comisarii

acţionează exclusiv la dispoziţia Uniunii şi nu a ţărilor de origine.
Curtea de justiţie a Comunităţilor Europene, numită pe scurt şi Curtea
Europeană de Justiţie (CEJ) îşi are sediul la Luxemburg şi este organul juridic al
Comunităţilor Europene.
Curtea Europeană de Conturi, instituită în 1997, examinează legitimitatea şi
regularitatea intrărilor şi ieşirilor din Uniunea Europeană şi supraveghează gestiunea
financiară sănătoasă a bugetului UE.
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9 MAI
INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
SIMBOLURILE UE
Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică, socială şi economică,
dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată a fi o construcţie
sui generis, situându-se între federaţie şi confederaţie.
ÎNSEMNELE UNIUNII EUROPENE
SIMBOLURI

Deviza Uniunii din 4 mai 2000 este:
“ In varietate concordia “ „Unitate în diversitate“
Deviza semnifică faptul că Europenii îşi unesc eforturile în favoarea păcii şi
prosperităţii şi că numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite ale Europei constituie
un atu pentru continent. Uniunea Europeana are 23 de limbi oficiale.

STEAGUL EUROPEAN
Steagul European e format dintr-un cerc de douăsprezece stele aurii cu cinci
colţuri pe un fundal albastru. El este simbolul unităţii şi identităţii Europei, deoarece
a fost folosit iniţial de Consiliul Europei, pentru a reprezenta acest continent ca un
întreg.
Culoarea albastră reprezintă cerul lumii europene.
Cercul de stele aurii reprezintă solidaritatea şi armonia între popoarele
Europei. Acest cerc este deschis, ceea ce semnifică faptul că UE este deschisă lumii!
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Numărul de stele nu reprezintă numărul de state ale Uniunii. Numărul 12
este un număr simbolic ce reprezintă plenitudinea, perfecţiunea şi unitatea: 12 ore ale
zilei şi ale nopţii, 12 luni ale anului... Ceea ce semnifică faptul că Europa se situează
în timp şi evoluează. Acest număr a fost desemnat pentru primele state din 1955.
Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele
euro, precum şi pe permisele de conducere şi plăcuţele de înmatriculare eliberate în
ţările membre ale UE.

Euro (EUR, sau €) este moneda unică a Uniunii Europene (UE).
A fost introdusă pe 1 ianuarie 1999, la miezul nopţii, succedând vechea unitate
monetară europeană ECU (European Currency Unit). Monedele naţionale ale ţărilor
participante au încetat să existe legal.
Totuşi bancnotele şi monedele naţionale au continuat să fie folosite în ţările
respective, până la introducerea noilor bancnote şi monede pe 1 ianuarie 2002.
Vechile monede şi-au mai păstrat valoarea legală până la data limită de 28 februarie
2002. Un euro este divizat în 100 cenţi, sau centime (nu contează ce declinare este
folosită, centimos spanioli sau centesimi italieni).
În prezent statele membre participante la euro sunt Austria, Belgia, Finlanda,
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia şi
Spania. Aceste ţări sunt numite frecvent "Zona euro" sau "Euroland". Cipru şi Malta
au primit acceptul oficial de a adera la zona euro în iulie 2007, şi vor adopta euro la 1
ianuarie 2008.
Andora, San Marino, Monaco şi Vatican folosesc de asemenea euro, deşi nu
sunt în mod oficial membri euro, nici măcar membri ai UE.
Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera greceasca
epsilon, ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei
europene, cât şi cu prima literă din cuvântul “Europa”. Cele doua linii paralele din
simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.
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Simbolul oficial al euro
IMNUL UNIUNII EUROPENE
ODA BUCURIEI
-fragment din SIMFONIA A IX-ALudwig van Beethoven
Versurile: Friedrich Schiller
Slavă ţie, stea curată,

Cine a avut norocul

Voie bună pe pământ,

De prieteni buni să dea

Astăzi te simţim aproape

Cine ştie ce-i iubirea

Sol din rai cu soare sfânt

Lângă noi cântând să stea

Vraja ta aduce iarăşi

Fericit un suflet drag

Pe popor lângă popor

Te poate face pe pământ

Toţi pe lume fraţi noi suntem

Cine n-a simţit iubirea

Când apari uşoară-n zbor.

Plece dintre noi plângând.

Cei şase membri fondatori din 1952 sunt: Franţa, Germania, Italia,
Olanda, Belgia, Luxemburg .
Alte 21 state au aderat succesiv:
în 1973: Irlanda, Marea Britanie Danemarca;
în 1981: Grecia;
în 1986: Spania, Portugalia;
în 1995: Finlanda, Suedia, Austria;
în 2004: Polonia, Slovenia, Ungaria, Malta, Cipru, Letonia, Estonia, Lituania,
Cehia, Slovacia;
în 2007: România, Bulgaria .
2013: Croația
Alte trei ţări, Macedonia şi Turcia (asociată din 1963 şi în uniune vamală din
1996), sunt oficial candidate la aderarea la Uniunea Europeană.
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ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU
9 MAI ZIUA EUROPEI
1.Scrie sub drapel numele țării căruia îi aparține.

Belgia

Austria

___________ ___________

Portugalia

Germania

Italia

Franța

__________ ___________

Spania

UK

România

__________ ___________ ____________

___________

____________

Ungaria
_____________

2.Scrie numărul stelelor de pe drapelul Uniunii Europene

____12___
3.Ce limbă se vorbește în următoarele țări ?
Franța _franceză_____
România ____română_____

Cipru __turcă/greacă____
Spania_____spaniolă__________

Olanda ____olandeză_________

Italia___italieni________

Belgia

Bulgaria_____bulgară_____

____flamandă/franceză___
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4 Scrie cum se numesc locuitorii țărilor de mai jos.
Germania___germani____

Cipru__ciprioți_________

Grecia _____greci_____

Belgia____belgieni_______

Olanda ___olandezi_____

Bulgaria_bulgari__________

Danemarca_danezi______

România____români_____

5.Realizează corespondența între imagine și țara de proveniență.

(Italia)

Olanda

(Franța)
Ungaria

(Olanda)

(Danemarca)

Danemarca

Italia

(Ungaria)
Spania

(Spania)
Franța

6.Scrie in dreptul fanionului țara de unde provine echipa de fotbal.

______România________

__Italia____________
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___Germania__________

____Italia_________

România______

__________UK_____
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Ce ştim despre Europa?
I . Alege variantele corecte:
1. România face parte din continentul:
a) Asia;
b) Africa;
c) Europa;
2.Steagul Uniunii Europene are pe fundalul albastru:
a) 10 steluţe;
b) 12 steluţe;
c) 15 steluţe;
3.Imnul Uniunii Europene este:
a) ,, Deşteaptă-te, române!” de Andrei Mureşanu;
b) ,, Primăvara” din ,,Anotimpurile”de Vivaldi;
c) ,, Odă bucuriei”din Simfonia a 9 –a de Beethoven ;
4.

Moneda U.E .este :
a) dolarul;
b) leul ;
c) euro ;

5. Ziua Europei se sărbătoreşte în data de :
a) 8 mai;
b) 9 mai ;
c) 5 mai ;
6.Capitala Uniunii Europene este ;
a) Bruxelles ;
b) Paris ;
c) Bucureşti ;
7.Din ce ţară europeană izvorăşte Dunărea?
a) Spania;
b) Germania;
c) Cipru;
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8.Ce ţară are forma unei cizme?
a) Marea Britanie ;
b) Franţa ;
c) Italia;
9. Ce scriitor iubit de copii s-a născut în Danemarca?
a) Carlo Collodi ;
b) Hans Christian Andersen ;
c) Ion Creangă ;
10. România este membră a Uniunii Europene din anul :
a) 2004;
b) 2007;
c) 2001 ;
11. În ce ţară europeană se practică luptele cu taurii ?
a) Olanda ;
b) Spania ;
c) Belgia ;
II . Uneşte ţara cu capitala :
Franţa
Marea Britanie
Germania
Ungaria
Spania
Italia
Austria
Grecia

Berlin
Roma
Paris
Atena
Budapesta
Londra
Madrid
Viena

III. Ce ai prezenta unui cetăţean european despre ţara ta ?
a)____________________________________________________
b)____________________________________________________
c)____________________________________________________
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UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș
AN ȘCOLAR: 2016 – 2017
Centrul de documentare și informare

PROIECT DE ACTIVITATE
LECTURA DOMINO
DATA: 11 mai 2017
CLASA: a VIII – a A
PROPUNĂTOR: prof. documentarist Păicuț Laura Emilia
DISCIPLINA: Limba franceză/literatura franceză
TITLUL ACTIVITĂȚII: Cărțile domino
TIPUL ACTIVITĂȚII: culturală (promovarea lecturii)
DURATA: 50 minute
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Centrul de documentare și informare
Scopul activității:
Activitatea își propune valorificarea fondului documentar al CDI
COMPETENŢE GENERALE:
1. Promovarea lecturii;
2. Stimularea interesului elevilor pentru literatura franceză;
3. Sensibilizarea elevilor pentru lectura de calitate;
4. Utilizarea fondului documentar al CDI.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Să identifice elementele comune ale cărților selectate pentru activitate (particulare
și generale);
2. Să selecteze informațiile necesare din contextul dat;
3. Să descrie o carte;
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4. Să formuleze păreri adecvate situațiilor în care sunt implați.

OBIECTIVE DISCIPLINARE:
La sfârşitul activității, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice elementele comune ale cărților puse la dispoziție fiecărei grupe
(particular);
O2: să identifice elementul comun tuturor cărților (general);
O3: să emită păreri coerente și adecvate situației;
O4: să descopere potențialul și beneficiile lecturii;
O5: să dezvolte gândirea logică;
O6: să stimuleze spiritul critic;
O7: să analizeze anumite aspecte privitoare la tema activității;
O8: să încurajeze spre lectură;

OBIECTIVE INFO-DOCUMENTARE:
La sfârşitul activității, elevii vor fi capabili:
 să utilizeze resursele C.D.I. (pe toate suporturile, inclusiv on-line) pentru a
răspunde nevoii de informare în realizarea temei propuse;
 să indice sursele de documentare sau documentele utilizate;
 să prezinte propriile concluzii referitoare la subiectul activității;
 să facă valuarea activității desfășurate.
VALORI ŞI ATITUDINI:
- cultivarea interesului pentru literatura franceză;
- stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice;
- dezvoltarea interesului pentru CDI;
- expunerea orală/scrisă a noțiunilor dezbătute.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicația, conversaţia euristică, inteligenţele
multiple, exerciţiul, exemplificarea, lectura explicativă, munca independentă, munca
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pe grupe, problematizarea, jocul didactic.
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală.

c) RESURSE:
 umane: profesor documentarist, profesor limba franceză, elevi;
 educaționale: cunoştinţele anterioare ale elevilor;
 materiale: resursele C.D.I.: fondul documentar, calculator, proiector,
prezentare power point.
 temporale: 50 minute.
d) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calculator, proiector, cărți.

SCENARIU DIDACTIC

1. MOMENT ORGANIZATORIC (1')
- Se asigură climatul propice desfășurării activității;
- Se crează o atmosferă relaxantă.
2. CAPTAREA ATENŢIEI (1')
- Se discută cu elevii despre beneficiile și importanța lecturii și despre cărțile citite
până acum.
3. ANUNŢAREA SUBIECTULUI ACTIVITĂȚII ŞI A OBIECTIVELOR
VIZATE (1')
- Se anunță tema activității.
5. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII CU CARACTER PRACTIC-APLICATIV (40')
Prima parte a activității va consta în stabilirea explicarea activității cu ajutorul
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materialului Power Point special pregătit pentru activitate, material în care se vor
regăsi informații despre beneficiile lecturii, dar și instrucțiunile pentru fișele de lucru
și indicații necesare pentru buna desfășurare a activității
Elevii vor fi grupați în patru echipe. Toate echipele vor avea pe masă cărți ale
căror autor este din cadrul literaturii franceze (element pe care elevii, la finalul
activității, va trebui să-l identifice ca fiind comun tuturor cărților). Fiecare grupă va
identifica elementele comune ale cărților aflate pe masa lor de lucru (un singur sau
mai multe elemente comune – autorul, editura, cuvânt comun din titlu, sau elemente
comune din interiorul cărții). Fiecare grupă va alege o carte de pe masă și vor solicita
grupei vecine să găsească pe masa lor o carte cu cel puțin un element comun și le vor
pasa continuarea activității, adică identificarea elementelor comune cărților aflate pe
masa lor. A doua grupă va pasa sarcina găsirii elementelor comune ale cărților aflate
pe masa celei de-a treia grupe prin alegerea unei cărți care să aibă cel puțin element
comun cu o carte de masa grupei vecine. Cea de-a treia și cea de-a patra grupă vor
proceda la fel cu primele două grupe. La final, elevii vor identifica elementul comun
tuturor cărților – literatura franceză.
După ce și ultima grupă (a IV – a) prezintă elementele comune identificate,
fiecare elev își alege o carte de pe masă și va trebui să-și convingă elevii

5. ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI (5')
Feed-backul va fi realizat pe parcursul activităților astfel: în timpul exercițiilor
realizate la jocul didactic desfășurat, dar și prin completarea fișelor de lucru primite.
6. EVALUAREA
Evaluarea se va realiza pe parcursul activităţii, oral, prin conversație, realizarea
exercițiilor și a fișelor de lucru (concomitent cu asigurarea feed-back-ului.).
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ANEXA 1:
Lista cărților ce se vor află pe masa fiecărei grupe:
Grupa I
- Cărți de Alexandre Dumas (tatăl):
1. Cei trei mușchetari,
2. După douăzeci de ani,
3. Omul cu masca de fier ,
4. Contele de Monte Cristo;
5. Vicontele de Bragelonne;
6. Laleaua Neagră;
7. Regina Margot.
Elemente comune:
- autor comun;
- personajul principal în primele trei cărți este mușchetarul DʼArtagnan;
- După 20 de ani este continuarea aventurilor celor trei mușchetari.;
- Primele cinci cărți au ca personaje regi ai Franței (Ludovic al XIII – lea și Ludovic
al IV – lea).
- Autorii sunt tată și fiu
8. Alexandre Dumas (fiul): Dama cu camelii – 2 exemplare diferite (element
comun – aceeași carte în ediții diferite).
9. Victor Hugo – Oamenii mării – carte – element comun cu grupa a II – a.
Grupa a II – a:
Element comun al cărților – autorul, care este Victor Hugo și cele trei titluri
sunt în câte 3 ediții diferite.
1. 3 ediții diferite din Notre Dame de Paris;
2. 3 ediții diferite din Mizerabilii;
3. 3 exemplare identice din Oamenii mării
Elementul comun cu grupa a III – a este litera H (Hugo și Honoré).
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Grupa a III – a
1. Honoré de Balzac - Șuanii – 3 exemplare identice;
2. Honoré de Balzac – Femeia de treizeci de ani – 3 exemplare identice;
3. Honoré de Balzac – Moș Goriot – 4 exemplare.
Elemente comune:
- Autor comun – Balzac;
- Exemplare identice pentru cele trei titluri;
- Moș Goriot este elementul de legătură cu grupa a IV – a. + element comun în
titluri – Femeia/madame (personaj feminin).
Grupa a IV – a:
1. Balzac – Moș Goriot.
2. Gustave Flaubert – Madame Bovary – 5 exemplare identice + 1 diferit;
3. La Fontaine – Fabule (4 exemplare în 2 ediții diferite) – câte 2 exemplare identice;
Elemente comune:
- Litera F: comună autorilor și la titlul Fabulelor;
- Edițiile identice (Madame Bovary – 5 exemplare, Fabule – câte 2 ediții identice).
- Litera G – de la Moș Goriot cu G de la Gustave.
Elementul comun care reunește toate cărțile celor patru grupe este că toții
autorii sunt francezi, fac parte din literatura franceză.
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ANEXA 2
Fişă de lucru
Lectura Domino
GRUPA I
Identificați elementele comune cărților de pe masa voastră. Găsiți cartea care
este sau are un element comun cu una din cărțile grupei a II - a.
După ce ați identificat elementele comune, alegeți-vă câte o carte pe care să o
prezentați colegilor voști și încercați să-i convingeți să citească cartea respectivă,
faceți o reclamă cât mai atractivă pentru cartea aleasă.
Autorul și titlul cărții

Elemente comune

GRUPA a II – a
Identificați elementele comune cărților de pe masa voastră. Găsiți cartea care
are o singură legătură cu una din cărțile grupei a III – a.
După ce ați identificat elementele comune, alegeți-vă câte o carte pe care să o
prezentați colegilor voști și încercați să-i convingeți să citească cartea respectivă,
faceți o reclamă cât mai atractivă pentru cartea aleasă.
Autorul și titlul cărții

Elemente comune
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GRUPA a III – a
Identificați elementele comune cărților de pe masa voastră. Găsiți cartea care
are o singură legătură cu una din cărțile grupei a IV – a.
După ce ați identificat elementele comune, alegeți-vă câte o carte pe care să o
prezentați colegilor voști și încercați să-i convingeți să citească cartea respectivă,
faceți o reclamă cât mai atractivă pentru cartea aleasă.
Autorul și titlul cărții

Elemente comune

GRUPA a IV – a
Identificați elementele comune cărților de pe masa voastră. Găsiți cel puțin un
element comun al tuturor cărților aflate pe toate cele patru mese.
După ce ați identificat elementele comune, alegeți-vă câte o carte pe care să o
prezentați colegilor voști și încercați să-i convingeți să citească cartea respectivă,
faceți o reclamă cât mai atractivă pentru cartea aleasă.
Autorul și titlul cărții

Elemente comune
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UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș
AN ȘCOLAR: 2016 – 2017
Centrul de documentare și informare

PROIECT DE ACTIVITATE
CARTEA MEA CU BENZI DESENATE

DATA: 11mai 2017
CLASA: a III – a
PROPUNĂTOR: prof. documentarist Păicuț Laura Emilia
TITLUL ACTIVITĂȚII: Cartea mea cu benzi desenate
TIPUL ACTIVITĂȚII: culturală: promovarea lecturii
DURATA: 100 minute
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Centrul de documentare și informare
Scopul activității
Scopul activității este acela de a promova lectura cărților și de a-i stimula pe
elevi să citească.
COMPETENŢE GENERALE:
- Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
- Încurajarea elevilor pentru a citi cât mai multe cărți;
- Dezvoltarea abilităților practice ale elevilor;
- Încurajarea creativității elevilor
COMPETENŢE SPECIFICE:
- Să utilizeze fondul documentar al CDI;
- Să manifeste interes pentru activitățile CDI;
- Să descrie o carte;
- Să identifice tipurile de documente din CDI.
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OBIECTIVE GENERALE
Această activitate îşi propune:
- să conștientizeze elevii despre importanța lecturii;
- să dezvolte competențele infodocumentare ale elevilor;;
- să stimuleze curiozitatea elevilor pentru a citi;
- să încurajeze elevii pentru utilizarea resurselor CDI pentru a afla noi detalii
despre subiectul dezbătut;

OBIECTIVE SPECIFICE
- să identifice elementele specifice unei cărți;
- să stimuleze interesul pentru lectură;
- să stârnească curiozitatea elevilor cu privire fondul documentar al CDI;
- să contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română.

OBIECTIVE INFO-DOCUMENTARE:
Creșterea motivaţiei pentru informare, documentare, comunicare, selecţie şi
analiză;
Dezvoltarea gândirii critice şi a capacităţii de analiză a mesajelor;
Formarea unor capacităţi de autoinstruire, cu scop educativ, pentru adaptarea
la solicitările societăţii contemporane, în contextul exploziei informaţionale;
Să utilizeze resursele CDI.
VALORI ŞI ATITUDINI:
• Libertatea opiniilor;
• Libertatea de expresie;
• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial;
• Încrederea în propria persoană şi în ceilalţi;
• Spiritul critic.

27

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia,
lectura explicativă, problematizarea, dezbaterea;
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală.

RESURSE:
 umane: profesor documentarist, elevi;
 educaționale: capacităţile de învăţare şi cunoştinţele ale elevilor;
 materiale: cartoane colorate, fișele cu dialogurile și personaejele selectate, fișe
de lucru, cărți, PPT, calculator, video proiector, etc.
 temporale: două secvențe pedagogice a câte 50 de minute;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calculator, proiector, prezentare PPT, fişe de
lucru, etc.
METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE:
- observarea sistematică;
- autoevaluarea;
- frontală;
- conversația de verificare.

SCENARIU DIDACTIC
1. MOMENT ORGANIZATORIC (1' pentru fiecare secvență pedagogică)
a) Prima secvență pedagogică:
- se stabileşte liniştea;
- se organizează elevii în spațiul C.D.I.;
- se asigură un climat afectiv și emoțional propice și relaxant.
b) A doua secvență pedagogică:
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- se asigură liniștea și disciplina;
- se organizează elevii și se distribuie materialele de lucru.
2. CAPTAREA ȘI CONTROLUL ATENŢIEI (1')
a) Prima secvență pedagogică:
- Se discută cu elevii despre cărțile citite până acum și despre lecturile preferate
dintre cărțile citite;
b) A doua secvență pedagogică:
- se discută cu elevii despre cărțile citite pentru realizarea benzilor desenate;
- se explică elevilor despre derularea activității.
3. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR VIZATE (2' pentru fiecare
secvență pedagogică)
a) Prima secvență pedagogică:
- Se anunță tema și se prezintă principalele obiective vizate.
- Această activitate are ca obiectiv principal formarea la elevi a unor deprinderi de
lectură și de stimulare a interesului pentru lectură.
b) A doua secvență pedagogică:
- Se reactualizează informațiile prezentate în prima secvență pedagogică.
4. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII CU CARACTER PRACTIC-APLICATIV (44'
pentru fiecare secvență pedagogică)
a) Prima secvență pedagogică:
Prima parte a acestei activități presupune prezentarea unui material power
point despre benzile desenate și un filmuleț despre istoricul acestora și instrucțiunile
de lucru pentru realizarea cărților cu benzi desenate și discuții despre ceea ce vor face
elevii propriu – zis la activitatea următoare: cărți cu benzi desenate, fiecare carte
având ca subiect principal o secvență dintr-o carte pe care elevii trebuie să o citească
până la activitatea următoare. O dată cu cartea primită pentru lecturare în vederea
creării cărților cu benzi desenate, elevii primesc și fișa de lucru – lectură (anexa 1) în
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care trebuie să completeze datele importante ale cărții, rezumatul cărții și secvența
preferată din carte pe care o vor transpune în benzile desenate. De asemenea, elevii
vor primi și o fișă cu instrucțiunile de lucru, fișă ce va fi adusă la cea de-a doua parte
a activității.
b) A doua secvență pedagogică:
Cea de-a doua secvență pedagogică presupune realizarea propriu zisă a
benzilor desenate. Activitatea va debuta cu verificarea fișelor de lucru – lectură,
reactualizarea informațiilor prezentate în secvența anterioară, asigurarea materialelor
necesare pentru realizarea benzilor desenate:
- Coli A4 cartonate – pentru coperta cărții cu benzi desenate;
- Coli A 4 simple – pentru filele cărții;
- Benzi cartonate – pentru cotorul cărții (câte 2 pentru fiecare elev, realizate din coli
A4 cartonate colorate);
- Fișe cu căsuțele pentru dialoguri (anexa 1) și personajele benzii desenate (anexa
2);
- Foarfece, liniar, lipici;
- Culori (creioane, carioci);
- Un instrument de scris (creion, stilou, pix), corector.
Se va asigura prezența fișelor de lucru – lectură completate și a celei cu
instrucțiuni și se va explica elevilor ce au de făcut. Pe mese vor fi prezente și cărțile
pe care elevii le-au citit și din care și-au ales pasajul preferat pentru realizarea benzii
desenate. Înainte de a se apuca de realizarea propriu zisă a benzilor desentae, fiecare
elev va preciza cartea citită și pasajul ales pentru realizarea benzii desenate.
În funcție de cum vor finaliza benzile desenate, elevii își vor expune benzile
desenate pe panoul expozițional. În măsura timpului disponobil, la finalul activității,
cele mai reușite benzi desenate vor fi prezentate de către autorii lor.
5. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI (1')
Se vor purta discuții cu elevii, cu privire la cărțile citite și cât de mult le-au
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plăcut. Se vor purta discu’ii referitoare la impactul activită

6. EVALUAREA (1')
Se va realiza la atât pe parcursul activității, oral, cât și la finalul activității prin
prezentarea celor mai bune fișe de lucru completate de elevi.
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ANEXA 1.
Căsuțe pentru dialoguri:
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ANEXA 2
PERSONAJELE DIALOGURILOR
Patricia & Filip
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Micul Prinț - Vlad

34

Frumoasa și bestia – Aida, Ariana, Diana

Briana – Geronimo și Stilton

35

Bogdi – Nică

36

Sofia – Fata babei și fata moșului

Sabinel – Pinocchio

37

Cenușăreasa – Maia, Claudia, Adi, Andreea Copil, Ana

Daniel – Regatul cailor

38

Medeea – Harap Alb

39

Nicoleta – Aurora

Albă ca Zăpada – Ioana, Andreea Bot

40

Leo – Hoțul Vrăjitor

41

Raul – Nemo, Dori

Răzvan – Superman
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ANEXA 3
FIȘĂ DE LUCRU
Numele_________________________________________
1. Cartea ta preferată este scrisă de și se numește:
_________________________________________ - scrie autorul și titlul.

2. Partea preferată din carte este: scrie titlul poveștii – dacă este o poveste, dacă
este un pasaj –dă-i un titlu și fă rezumatul).
3. Care sunt personajele părții tale preferate?
4. Pe baza pasajului preferat, realizează un dialog de 10 – 15 replici, între 4 – 6
personaje care se regăsesc în pasajul/povestea preferat(ă).
5. Cartea cu pasajul preferat a apărut la editura_____________________, în
anul_________, iar pasajul/povestea preferată se află între paginile_________
și ________________.
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ANEXA 4
Instrucțiuni de lucru
- Aveți fiecare coli A 4 cartonate și subțiri;
- Una dintre ele va fi folosită în modul LANDSCAPE pentru coperțile cărții cu benzi
desenate;
- Cea de-a doua coală A 4 cartonată va fi folosită pentru decuparea benzilor ce vor
deveni cotorul cărții;
- Primul cotor va fi lipit pe exteriorul ,,coperții 1”, iar cel de-al doilea cotor va fi
folosit pentru lipirea paginilor cărții;
- Se asigură pagini suficiente pentru dialoguri și personaje, dar și pentru pagina de
titlu (care va cuprinde titlul și autorul din care a fost selectat pasajul cu
dialogurile, dar și numele elevului care a realizat cartea)
- După ce s-a stabilit numărul de pagini necesar fiecărei cărți, vor fi lipite atâtea coli
A4 câte sunt necesare pentru a lipi personajele și căsuțele pentru dialoguri și
pentru pagina de titlu;
- Se lipesc personajele și căsuțele pentru dialoguri, fiecare decupate astfel încât să
se poată crea mai multe pagini și file din cartea cu benzi desenate, .
- Se completează căsuțele cu dialogurile selectate/create de elevi și se vor colora
personajele;
- Elevii prezintă produsul realizat.
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UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș
AN ȘCOLAR: 2016 – 2017
Centrul de documentare și informare

PROIECT DE ACTIVITATE
CARTEA: DEFINIRE, STRUCTURĂ, TIPOLOGIE

DATA: 11 mai 2017
CLASA: a IV – a
PROPUNĂTOR: prof. documentarist Păicuț Laura Emilia
TITLUL ACTIVITĂȚII: Cartea: definire, structură, tipologie
DISCIPLINA: Limba română
TIPUL ACTIVITĂȚII: Pedagogică, fixarea cunoștințelor dobândite, la propunerea
profesorului documentarist, în colaborare cu profesoara de limba română
DURATA: 1 oră (50 minute)
Locul desfășurării activității:
- Centrul de documentare și informare.
Scopul activității
Activitatea presupune promovarea și valorificarea resurselor centrului de
documentare și informare, în special a cărților. De asemenea, activitatea are ca scop
familiarizarea elevilor cu resursele CDI și încurajarea lor pentru utilizarea resurselor
frecvent și eficient. Utilizarea cărților în funcție de tipologia acestora este un aspect
abordat în această activitate, în special a dicționarelor. Elevii nu sunt familiarizați
complet cu utilizarea diferitelor dicționare, atlase sau alte tipuri de cărți, aceștia
preferând de cele mai mai multe ori rezolvarea diferitelor teme primite cu ajutorul
internetului.
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COMPETENŢE GENERALE:
- Formarea competențelor infodocumentare;
- Diferențierea tipurilor de documente în funcție de informația oferită;
- Utilizarea eficientă a resurselor CDI;
- Identificarea locurilor de unde poate fi obținută informația.
COMPETENŢE SPECIFICE:
- Dezvoltarea competențelor infodocumentare;
- Utilizarea frecventă și eficientă a resurselor CDI;
- Dezvoltarea gustului pentru lectură;
- Stimularea interesului pentru lectură.

Obiective documentare:
La finalul activității elevii vor fi capabili să:
- să identifice resursele documentare din CDI;
- să repereze informația de pe diferite suporturi;
- să selecteze și să prelucreze informațiile;
- să restituie într-o formă adecvată informațiile recepționate;
- să identifice principalele surse de documentare existente în C.D.I.,
- să utilizeze resursele C.D.I. în realizarea sarcinilor de lucru primite fie
individual fie în munca pe grupe;
- să realizeze activități de căutare, selectare, organizare și comunicare de
informații.

OBIECTIVE DISCIPLINARE:
La finalul activității elevii vor fi capabili să:
- să recunoască elementele unei cărți;
- să identifice tipurile de cărți existente în fondul CDI
- să descrie elementele unei cărți;
- să cunoască modalitatea de elaborare a unei cărți (scriere, tipărire, difuzare).
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VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului
estetic în domeniul literaturii;
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele
mesaje receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere
social;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea
rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicația, conversaţia euristică, exerciţiul,
exemplificarea, metoda învățării experențiale, problematizarea.
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală.
c) RESURSE:
 umane: profesor documentarist, clasa de elevi;
 educaționale: capacităţile de învăţare şi cunoştinţele anterioare ale elevilor;
 materiale: fondul documentar din C.D.I., calculator, video proiector, atlase,
dicționare, enciclopedii, alte tipuri de cărți .
 temporale: 1 oră.
d) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PPT, fişe de lucru, film despre tipărirea unei
cărți etc.

SCENARIU DIDACTIC
1. MOMENT ORGANIZATORIC (1')
- se stabileşte liniştea;
- se organizează elevii în spațiul C.D.I.;
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- se asigură climatul propșice desfășurării activității.
2. CAPTAREA ATENŢIEI (1')
- Profesorul documentarist prezină elevilor o imagine sugestivă care să le atragă
atenția asupra subiectului prezentat la această activitate. Se vor purta discuții cu elevii
pe marginea imaginii.
3. ANUNŢAREA SUBIECTULUI ACTIVITĂȚII ŞI A COMPETENŢELOR
VIZATE (1')
- Se anunță tema activității și se prezentă obiectivele vizate prin această activitate.
4. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII CU CARACTER PRACTIC-APLICATIV (40')
Elevii vor viziona un film despre cum poate fi realizată o carte în prezent.
După vizionarea filmului, elevii vor fi implicați într-o conversație despre metodele de
realizare a unei cărți în prezent și în trecut, fiindu-le prezentate și interioare de
tipografii moderne, dar și tipografii vechi. Conversația va fi purtată spre definirea,
structura și tipurile de cărți existente în centrul de documentare și informare (atât sub
aspectul conținutului – beletristică/ficțiune, atlase, enciclopedii, dicționare, dar și sub
aspectul formei – cărți în format electronic) și discuția va fi condusă apoi spre
structura cărții (cotor, pagini, file, coperți etc.). A doua parte a activității va consta în
evaluarea orală: fiecare elev va avea pe bancă diferite tipuri de cărți (de exemplu un
atlas, un dicționar și două cărți din domeniul beletristică/ficțiune – un roman/proză și
poezii), elevii nominalizați vor trebui să identifice tipurile de cărți aflate pe banca lor
și să precizeze utililitatea uneia dintre cărțile de pe bancă. Ultima parte a activității va
consta în completarea fișelor de lucru (anexa 1 și 2) realizate pe baza elementelor
discutate pe parcursul activității (drumul cărții de la scriitor la cititor, structura unei
cărți, tipologia cărților). Această parte a activității va fi susținută și de proiectarea
prezentării power point special concepută pentru această activitate.
Pe bănci, elevii vor avea următoarele tipuri de cărți pentru a-i ajuta la
realizarea fișelor de lucru și pentru a răspunde la întrebările primite:
- dicționare (DEX, dicționare de limbi străine engleză/franceză, dicționare de limba și
literatura română);
- atlase (de istorie, geografie, biologie);
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- două cărți monografice (un roman/carte de nuvele și una cu poezii);
- două enciclopedii (Marile minuni ale lumii, Incredibila călătorie).

5. ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI (6')
Pentru a implica elevii în actul evaluativ, fișele de lucru completate de elevi
vor fi corectate de către elevi, profesorul documentarist și profesoara de limba
română.
6. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII (1')
Finalul actiității va presupune o discuție cu elevii pe baqza materialelor
vizionate (filmulețul despre cum se poate tipări o carte și prezentarea PPT) și dacă
informațiile prezentate le sunt de folos.
7. EVALUAREA
Evaluarea se va realiza pe parcursul activităţii prin urmărirea gradului de implicare a
elevilor în activitățile desfășurate și prin calitatea răspunsurilor oferite pe fișele de
lucru.
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ANEXA 1
Nume ………………………………..
STRUCTURA CĂRŢII
Fișă de lucru
1. Completaţi enunţul următor:
Cartea este un document care fixează în scris, păstrează şi transmite
cunoştinţele acumulate de oameni de-a lungul timpului.
2. Scrieţi trei sensuri ale cuvântului bibliotecă:
- …mobilier…………………………………………………….…………
- …instituție culturală care adună și organizează colecții de cărți……………………
- …colecție de cărți (a unei edituri, a unei persoane)…………
2. Realizaţi asocierile potrivite:

Cotorul

reprezintă învelişul protector al cărţii.

Filele

este partea laterală din stânga, unde se lipesc
sau se cos filele cărţii.

Pagina

Coperta

sunt foile de hârtie care alcătuiesc cartea.
e faţa unei file.
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3. Efectuaţi corespondenţele adecvate:

Cuprinsul

protejează conţinutul cărţii
oferă cititorului informaţii despre: titlul şi
autorul cărţii, editură.

Prefaţa

planul lucrării, comentariu explicativ

Pagina de titlu

parte introductivă, cuprinzând lămuriri,
explicaţii, aprecieri în legătură cu opera.

Postfaţa

este organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe.

Coperta exterioară

sumarul, tabla de materii

Conţinutul

,,rezumatulˮ sau planul cărții
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Anexa 2
FIȘĂ DE LUCRU
1. Privește imaginea alăturată. Scrie în dreptul săgeților elementele cărții
corespunzătoare locului de unde este trasă săgeata.
file
pagini

copertă

copertă

cotor

2. Scrie alte elemente ale cărții, altele decât cele de la exercițiul anterior.
a)_pagina de titlu______________________________;
b)_prefața_____________________________;
c)_____cuprinsul_________________________;
d)__postfața___________________________.
3. Utilizează DEX-ul aflat pe bancă. Caută în el cuvântul carte. Ce definiție
este dată?
Scriere cu un anumit subiect, tipărită și legată sau broșată în volum._____.
4. Identifică proverbele care se referă la carte. Încercuiește răspunsul corect.
 Ai carte, ai parte.
 Vorba dulce, mult aduce.
 Cartea este un dar, pe care îl poţi deschide iar şi iar.
 Ştie carte până la genunchiul broaştei.
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 Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.
 Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri.
5. Alege una dintre cărțile de pe bancă.
a) Deschide cartea la PAGINA DE TITLU și scrie elementele regăsite pe
această pagină, precizând și felul elementului.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Găsește cuprinsul cărții și studiază-l. Cum este structurat conținutul
cărții? Încercuiește varianta corectă.
 Pe capitole;
 Texte diferite.
6. Care a fost ultima carte citită? Povestește despre ce a fost vorba în 5
rânduri.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Ce este o tipografie?
Este locul, atelierul în care se execută tipărirea de cărți, de ziare.
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UTILIZAREA RESURSELOR C.D.I. ÎN CADRUL ORELOR
DE LIMBA FRANCEZĂ
Sinteza lucrării
Structura lucrării
Lucrarea a fost structurată pe patru capitole și subcapitolele aferente, după cum
urmează:
 CAPITOLUL I: Centrul de documentare și informare;
 CAPITOLUL al II –lea: Studiul limbii franceze în școala românească;
 CAPITOLUL al III – lea: Implicarea CDI și a resurselor acestuia în studiul
limbii franceze;
 CAPITOLUL al IV – lea: Cercetarea experimentală a temei.
Pe lângă cele patru capitole, lucrarea mai conține:
 Argumentul, importanța și necesitatea temei;
 Concluziile generale;
 Anexe (proiecte de activitate, chestionare, imagini din cadrul activităților
desfășurate);
 Bibliografia.
Am ales această temă întrucât am observat o scădere a interesului elevilor
pentru studiul limbilor străine, în special a limbii franceze. De cele mai multe ori,
aceștia preferă să folosească traducătoarele online, în special cel oferit de
google.com, traducătoare ce oferă traduceri greșite din punct de vedere gramatical.
Un alt obiectiv urmărit a fost conștientizarea elevilor cu privire la utilizarea
corectă și eficientă a instrumentelor online specifice învățării unei limbi străine. Am
observat, de-a lungul timpului, că elevii preferă calea cea mai ușoară în realizarea
temelor primite acasă, mai ales cele în care trebuie să traducă un text. Atunci când
primesc un exercițiu de traducere care are ca obiectiv dezvoltarea vocabularului, au
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fost cazuri în care elevii au venit la CDI pentru a accesa traducătoarele online și nu au
fost atenți la modul în care acel traducător le-a furnizat varianta proprie de traducere,
în toate cazurile de folosire a traducătorului online acesta furnizând greșeli
gramaticale, uneori grave. În aceste situații, elevii au avut reacții de nepăsare, fiind
bucuroși că și-au făcut tema repede și ușor. Nu au conștientizat pe deplin că le-a fost
,,servită pe tavăˮ o temă greșită, folosind de la bun început o metodă greșită.
CAPITOLUL I: CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
• Centrul de documentare și informare – prezentare generală:
• Istoricul CDI (Franța și România);
• Activitățile CDI;
• Profesorul documentarist. Respronsabilul CDI;
• Resursele CDI
• Organizarea și spațiile CDI;
• Competențele infodocumentare: formare și dezvoltare;
• Colaborarea profesor documentarist – echipă pedagogică.
CAPITOLUL AL II –LEA: STUDIUL LIMBII FRANCEZE ÎN ȘCOALA
ROMÂNEASCĂ
 Cadrul legislativ: planul cadru, curriculum, programa școlară;
 Cadrul european de referință pentru limbi străine;
 Cultura și civilizația franceză. Literatura franceză;
 Francofonia;
 Noile tehnologii și predarea limbii franceze din perspectiva CDI;
 Didactica și metodica limbii franceze.
CAPITOLUL al III – lea

IMPLICAREA CDI ȘI A RESURSELOR

ACESTUIA ÎN STUDIUL LIMBII FRANCEZE
 Resursele CDI;
 Resurse CDI specifice limbii franceze și integrarea lor în activitățile CDI;
 Promovarea resurselor CDI specifice limbii franceze;
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 Activități specifice limbii franceze în CDI;
 Utilizarea programată/neprogramată a CDI pentru studiul limbii franceze;
 Competențe infodocumentare și competențe lingvistice
CAPITOLUL AL IV – LEA CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A
TEMEI
Cercetarea experimentală ce face obiectul acestei lucrări se referă la
integrarea resurselor centrului de documentare și informare în cadrul orelor de limba
franceză și stimularea interesului elevilor pentru studiul acestei limbi străine, dar și
pentru utilizarea resurselor CDI frecvent, eficient și cu perseverență.
Am observat, de-a lungul timpului, că a scăzut considerabil interesul elevilor
pentru limba franceză și pentru studiul acestei limbi, în ciuda atâtor elemente
spectaculoase oferite de Franța și de cultura și civilizația franceză.
Am demarat cercetarea mea de la următoarea ipoteză: dacă realizez activități
în centrul de documentare și informare prin care să-i atrag spre studiul limbii franceze
și să le stârnesc curiozitatea, atunci aceștia vor utiliza mai des și mai eficient CDI-ul
pentru studiul limbii franceze și le va fi stârnită curiozitatea să afle mai multe
informații despre ceea ce înseamnă Franța, dar și de a fi mereu informați. De
asemenea, centrul de documentare și informare poate contribui semnificativ la
dezvoltarea și completarea competențelor lingvistice de comunicare în limba
franceză, fiindu-le mai ușor să comunice în această limbă, dar și celor ce susțin proba
de evaluare a competențelor lingvistice la limba franceză din cadrul examenului de
bacalaureat.
Activitățile practice au implicat patru clase, două de gimnaziu și două de
liceu: clasa a VII – a A, clasa a VIII – a A, clasa a IX – a și clasa a XI – a, clase
omogene din punct de vedere al raportului fete – băieți, cu o medie de 23 de elevi pe
clasă, cu o marjă de +/- 5 elevi.
În cazul profesorilor de franceză a fost între 30 și 45 ani, aceștia provenind
atât din mediul rural, cât și urban. Totalitatea profesorilor chestionați a fost 7 cadre
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didactice, toate de sex feminin (majoritatea cadrelor didactice care predau limba
franceză sunt femei).
Pe parcursul anului școlar 2015 – 2016 am derulat o serie de activități practice
în care am colaborat cu profesoarele de limba franceză din școală, activități în cadrul
cărora am utilizat resursele centrului de documentare și informare în cadrul orelor de
limba franceză. O parte din aceste activități au constat în asigurarea dicționarelor
român – francez și francez – român la orele de limba franceză și a altor materiale
necesare bunei desfășurări a acestor ore (dicționare de expresii, cărțile de gramatică a
limbii franceze, cărțile cu conjuugări ale verbelor neregulate). Un alt tip de activități,
derulate în centrul de documentare și informare, au presupus includerea mijloacelor
moderne în organizarea de activități extrașcolare de aprofundare a anumitor teme la
limba franceză sau de dezvoltare a competențelor infodocumentare, de identificare a
surselor și resurselor specifice limbii franceze, de promovare a culturii și civilizației
franceze.
Am aplicat două tipuri de chestionare:
a) Chestionar adresat elevilor privind interesul lor în ceea ce privește studiul
limbii franceze și a utilizării CDI;
b) Chestionar adresat profesorilor de limba franceză privind interesul acestora
asupra utilizării și exploatării CDI și a resurselor acestuia din perspectiva
disciplinei predate (limba franceză).
Rezultate:
Elevii participă cu plăcere la orele de franceză, dar interesul lor pentru școală,
în general, este unul scăzut. Școala nu prezintă interes pentru elevi, nu neaparat limba
franceză, în ciuda condițiilor pe care le au la școală (cabinete, săli curate și dotate,
microbus școlar, căldură pe timpul iernii, manuale și biblioteca CDI bine dotată).
Profesorii prezintă disponibilitate și interes pentru utilizarea resurselor CDI și
își fac meseria cu pasiune.
Școala în care există centrul de documentare și informare unde îmi desfășor
activitatea se află în mediul rural. Încă mai există copii care nu au acces la un
calculator conectat la internet acasă, copii care îi ajută pe părinți la treburile
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gospodărești și nu mai au timp suficient pentru a-și face toate temele sau nu au
condiții domestice suficient de bune încât să poată realiza o muncă intelectuală de
calitate. Toate acestea reprezintă factori pentru a-i determina pe elevi să folosească
CDI-ul măcar pentru a-și face temele.
După aplicarea chestionarelor și organizarea primelor activități de promovare a
resurselor centrului de documentare și informare la începutul anului școlar 2015 –
2016, elevii au început să vină mai des în CDI pentru a utiliza dicționarele specifice
limbii franceze și cărțile cu conjugări ale verbelor neregulate pentru a-și face tema la
franceză.
Un aspect mai puțin plăcut a fost acela că elevii încă mai folosesc
traducătoarele online și mai ales atunci când, din diferite motive nu reușesc să-și facă
tema la franceză, dar aspectul îmbucurător este acela că acum sunt mai atenți la cum
folosesc aceste traducătoare online și a crescut numărul elevilor care solicită
dicționarele.
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