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DISCLAIMER: Toate informațiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a  

Școlii Gimnaziale nr.1 Brănești, jud. Ilfov, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile  pentru 

modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii. 

 

 

 

POVEȘTILE EUROPENE ȘI DRAMA 

 -disciplină opțională integrată- 
 

 

 

 

 

PROPUNĂTOR:  

PROF. AYDIN ANIȘOARA 

 

 

 

 

Numar de ore:1 h / săptămână 

Durata : 1 an școlar 

Clasa   :a V-a  

Numar total de ore: 35 
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Argument 

 

 

         Această disciplină optională integrată este propusă pentru derularea pe parcursul unui an 

şcolar în vederea completării cunoştinţelor elevilor în domeniile disciplinelor din ariile 

curriculare „Limbă şi comunicare" , ,, Arte si tehnologii”, TIC, ,, Om si societate”. Baza acestui 

optional integrat o constituie proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare KA 101, ,,LA  

VREMURI NOI, DASCĂLI NOI”. 

         Opţionalul este conceput a se desfășura integrat și este destinat elevilor care au o pasiune 

deosebită pentru lectura, care doresc să aprofundeze operele literare populare din literatura 

română și universala si urmăreşte trezirea interesului elevilor pentru descoperirea celor mai 

importante creașii literare din literatura română și literatura universală. Literatura valorifică 

spiritul uman superior, expresia figurată a unui gânditor inspirat, cititorul/elevul, pentru a-i 

discerne valorile estetice, conceptuale şi lingvistice. Astfel, elevul va fi antrenat într-o activitate 

de cunoaştere prin descoperire, de evidenţiere a propriei personalităţi, dar şi a operei, autorului ei, 

a Cuvântului şi Ideii. Utilizarea metodelor activ- participative contribuie la dezvoltarea capacitătii 

de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis si creativ. Se exerseaza lucrulul 

în echipă, cooperarea și competiția. Accentul se pune pe realizarea unor activităti diverse de 

receptare a textelor literare care să dea posibilitatea tuturor elevilor de a participa la propria 

învățare și la dezvoltarea abilităților de viață necesare pentru o viață sigură. Flexibilitatea 

continuturilor permite adaptarea la conditii concrete, permite formarea de valori si atitudini 

esentiale in formarea personalitatii.Continuturile respecta particularitatile de varsta ale elevilor. 

      Inovarea constă în realizarea unor conexiuni foarte puternice între copii și bunicii lor, aceștia 

din urmă împărtășindu-le basmele copilăriei lor, experiența lor de viață, Frumosul, Binele, 

Empatia, Dreptatea. Acest opțional contribuie la dezvoltarea competențelor secolului XXI: 

responsabilitate și capacitate de adaptare, competențe de comunicare, creativitate și curiozitate 

intelectuală , gândire critică și gândire sistemică ,  informaţii și abilităţi media , capacităţi de 

colaborare și interpersonale, identificarea, formularea și soluţionarea problemelor, autoformare , 

responsabilitate socială. 
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PRINCIPII FUNDAMENTALE : 

 

1. Principiul relevantei, competentele si continuturile fiind corelate cu nevoile reale si imediate 

ale elevilor;  

2. Principiul diversificării, strategiile, ofertele si situatiile de învătare sunt diversificate si 

adaptate grupului de elevi;  

3. Principiul transferulului, prin realizarea de conexiuni între textele studiate si viata cotidiană.  

 

 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

1.Utilizarea lecturii in vederea dezvoltarii personale. 

 

2. Argumentarea, în scris sau oral, a propriilor opinii asupra unui text literar. 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• cultivarea respectului pentru limba şi literatura română şi valorile ei culturale, precum si 

pentru literatura europeană; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de literatură şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare şi interpretare; 

• cultivarea plăcerii de a citi; 

• stimularea gândirii autonome, reflexive şi critică în comunicare; 

• cultivarea exprimării alese, atât orală, cât şi scrisă; 

• cultivarea sensibilităţii  prin receptarea operei artistice; 

• valorizarea creativitătii ca resursă pentru dezvoltarea personală si comunitară ; 

• cultivarea interesului pentru învățarea pe parcursul întregii vieți ca expresie a dezvoltării 

durabile . 
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COMPETENTE CADRU 

 

 I. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a literaturii române si europene;  

II. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;  

III. Dezvoltarea gustului estetic al elevilor;  

IV. Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală. 

 

 

COMPETENȚE  SPECIFICE 

 

 1..identificarea rolului lecturii în dezvoltarea personală; 

 2. interpretarea și compararea diverselor tipuri de  texte literare populare prin fixarea 

caracteristicilor particulare; 

 3. manifestarea interesului pentru cunoaşterea literaturii române și a celei universale; 

 4.deosebirea produsului artistic de cel non-artistic; 

 5.asocierea textelor citite cu experiențe personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI ASOCIATE 

 

  

1.Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale 

 

COMPETENTE SPECIFICE 

 

CONTINUTURI ASOCIATE 

1.1 Identificarea rolului lecturii în 

dezvoltarea personală  

1.2 Asocierea textelor citite cu experiente 

personale  

 

Lectura experientială  

Lectura de identificare  

Dezvoltarea personală  

Dramatizări 

 

2.Argumentarea, în scris sau oral, a propriilor opinii asupra unui text literar. 

 

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE 

2.1.interpretarea si compararea diverselor    

tipuri de  texte literare populare prin fixarea 

caracteristicilor particulare;           

 2.2. manifestarea interesului pentru 

cunoaşterea literaturii romane si a celei 

europene; 

 2.3.deosebirea produsului artistic de cel 

non-artistic; 

Mesajul textelor  

Comportament, atitudini  

Sensul global al textelor  

Comportamentul  

Personaj literar; persoană  

Lectura de identificare 

Exprimarea opiniei 

Predictia 
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Competente specifice      Activităţi de învăţare 

 1.identificarea rolului lecturii in dezvoltarea 

personala; 

 

- exerciţii de lectură a unor texte; 

- exerciţii de identificare a situațiilor de 

viață ; 

-tehnica teatrului oprimatului; 

 2.  interpretarea şi compararea diversele tipuri de  

texte literare populare  prin fixarea 

caracteristicilor particulare  

- exerciţii de redactare a unor compuneri 

conform propriului univers afectiv care să 

reflecte modul lor de receptare si intelegere 

a operei literare; 

 - exerciţii de comentare succintă a unor 

texte literare reprezentative; 

 - activităţi de grup în care elevii să 

formuleze întrebări şi să dea răspunsuri 

referitoare la conceptele literare nou 

dobandite; 

 3. manifestarea interesului pentru cunoaşterea 

literaturii romane si a celei universale; 

- exercitii-joc: rebus, puzzle, ghicitori; 

- realizare si  prezentare de portofolii in 

grup;  

– materiale PPT- grup; 

– jurnalul de lectura- individual; 

– vizitarea Muzeului Literaturii 

Romane; 

– vizite de documentare; 

– realizarea unor semen de carte; 

– realizarea unor chestionare; 

– realizarea unor felicitări; 

– realizarea unor expozitii cu modele 

3D din materiale reciclabile  

inspirate din basmele populare 

citite; 
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– realizarea unei cărți în care copiii 

vor publica propriile lor basme 

create în grupuri mici de lucru. 

– Crearea unor ilustratii ce vor fi 

folosite pentru un calendar, un flyer, 

cartea lor de povești; 

– Publicarea pe website-ul scolii si pe 

pagina de facebook a școlii a tuturor 

materialelor realizate de copii. 

 

 4.deosebirea produsului artistic de cel non-

artistic; 

 - prezentare de portofolii, materiale PPT; 

- exerciţii de sesizare a diferenţelor valorice 

dintre produsul artistic şi cel nonartistic; 

- exerciţii de identificare a figurilor de stil 

şi de explicare a semnificaţiilor acestora în 

context; 

-exerciţii de ilustrare prin desen, grafică, 

pictură, colaje, etc. a unor fragmente din 

textele studiate., 

5.asocierea textelor citite cu experiente personale. – jocuri de rol; 

– întâlniri cu scriitori și jurnaliști; 

– vizitarea unor centre MEDIA; 

– vizitarea Bibliotecii Nationale; 

– vizitarea Muzeului Satului; 

– activităti desfășurate la Centrul de 

Dezvoltare Durabila din Brănești, ,, 

Casa Bunicii”; 

– vizita la CCD Brănești; 

– întâlniri cu personalități locale. 
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Standarde minime de performanţă 

 

Obiective cadru 
Standarde minime de performanţă 

1.Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a 

literaturii române și universale 

 

- Să enumere cinci operele literare 

populare din literatura română si 

cinci  opere literare din literatura 

europeană parcurse de-a lungul 

anului școlar; 

2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

- Să realizeze un dialog, pe o temă 

dată, folosind formulele specifice 

acestui mod de expunere, în opt 

minute ; 

- Să realizeze un monolog de 1 

minut pe o tema la alegere; 

- Să realizeze articole pentru revista 

lor școlară. 

3.Dezvoltarea gustului estetic al elevilor 

- Să ilustreze, prin desen, o 

scenă/un personaj dat, în 

cincisprezece minute; 

4.Dezvoltarea atitudinii de empatie 

culturală 

- Să  prezinte din literatura 

europeană cel puţin două exemple 

de opere literare populare care au 

influențat scriitorii români. 
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● SUGESTII METODOLOGICE  

 

     ▲ activităţi de învăţare: lecturi interpretative, drama, jocuri de rol, exerciţii de producere şi 

receptare de mesaje , metode didactice interactive, lectii outdoor, dramatizări, activități practice 

etc. 

     ▲ sugestii de texte: ● textele literare populare ce se regasesc în produsele finale ale  

                                        Proiectului (culegeri); 

                                      ● texte literare populare capabile să redescopere farmecul artei literare; 

                                       

 

 

 ●  MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

probe orale, investigaţia, portofoliul,materiale PPT, observarea sistematica, concurs, expozitie cu 

produsele elevilor, revistă școlară, existența unui proiect internațional de colaborare educațională 

eTwinning. 

 

    La sfârșitul cursului, fiecare copil va beneficia de o mapa individuala (portofoliu) cu lucrări, 

rezultate, comentarii personalizate și recomandări, care va fi înmânată părinților . 

  

  PARTENERI 

– parteneriate educationale cu: Muzeul Literaturii Romane, Muzeul Satului, CCD 

– case memoriale 

– edituri  

– mass-media  
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UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

1. EUROPA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ 

2. SUNT EROU  

3. BINELE ȘI RĂUL 

4. MAGIE PE SCENĂ 

5. CREATORI DE FANTASTIC 

6. REVISTA NOASTRĂ  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elefant.ro/search?q=Guus%20Houtzager
http://istorie-edu.ro/istorie-universala/Grecia/gr_04rel4.html
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CONȚINUTURI 

Sem I Povești, basme, mituri, legende românești 

Basme culte/ basme populare- definitia , trăsături; diferențiere 

Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă 

Fata mosului si fata babei, de Ion Creangă 

Aleodor împarat 

Greuceanu 

Praslea cel voinic 

Sarea in bucate 

Nastrating Hogea 

Legende- Manăstirea Argesului 

Legenda Florii-Soarelui 

- IT 

- Drama  

- ART&CRAFT 

 

Sem II Povești europene (la alegerea profesorului si la propunerile elevilor) 

- Grecia  

- Turcia 

- Italia 

- Polonia 

- Irlanda 

- IT 

- Drama  

- ART&CRAFT 


