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ARGUMENT 

Cursul opţional ÎN ATELIERUL POVEȘTILOR DIGITALE se adresează copiilor din clasa a V-a, cu vârste cuprinse între 11 şi 12 ani şi 

îşi propune să consolideze cunoștințele de limba și literatura română cu ajutorul aplicațiilor digitale. Consider acest curs nu doar util pentru a 

îmbogăți cunoștințele de limba și literatura română, cât și interesant, deoarece oferă posibilitatea de a-și dezvolta competențe transdisciplinare de 

„a învăța cum să înveți”, printr-o metodă preferată de actuala generație – educația digitală. 

 În contextul începutului de mileniu, societatea românească se găseşte într-o etapă de deplină afirmare europeană, sistemul educaţional 

adaptându-se continuu noilor standarde. Astfel, tehnologia digitală joacă un rol central în învățare, fiind considerată una dintre cele mai atractive 

metode, preferate de adolescenții mileniului al III – lea. Sub acest aspect, tema propusă urmăreşte: 

 producerea mesajelor orale şi scrise; 

 receptarea mesajelor orale și scrise 

 identificarea unor repere culturale; 

 stimularea interesului pentru operele literare clasice prin vizualizarea unor filme, prin lectură.  

În plus, elevii vor avea posibilitatea să își dezvolte o serie de valori și atitudini privind universul spiritual și cultural. Se vor utiliza 

activități cu un preponderent caracter comunicativ, practic-aplicativ și conținuturi adecvate pe baza unor materiale autentice, cu ajutorul casetelor 

audio, CD-urilor și aplicațiilor  tabletelor. Elevii vor putea exersa limba română în contexte autentice, dobândind deprinderi și capac itatea de 

utilizare practică a limbii în situații de comunicare uzuală. 

 De asemenea, elevii vor fi îndrumați să-și dezvolte o serie de reprezentări referitoare la experiența proprie, informații, valori și atitudini 

privind universul spiritual și cultural. 
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COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE 

 

 

1. RECEPTAREA MESAJULUI ORAL ÎN DIFERITE SITUAȚII DE COMUNICARE   

2. UTILIZAREA CORECTĂ ȘI ADECVATĂ A LIMBII ROMÂNE ÎN PRODUCEREA DE 

MESAJE ORALE ÎN SITUAȚII DE COMUNICARE MONOLOGATĂ ȘI DIALOGATĂ  

3. RECEPTAREA MESAJULUI SCRIS, DIN TEXTE LITERARE ȘI NONLITERARE, ÎN 

SCOPURI DIVERSE   

4. UTILIZAREA CORECTĂ ȘI ADECVATĂ A LIMBII ROMÂNE ÎN PRODUCEREA DE 

MESAJE SCRISE, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE REALIZARE, CU SCOPURI DIVERSE 
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COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE 

  

COMPETENȚE GENERALE 

 
COMPETENȚE SPECIFICE FORME DE PREZENTARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Receptarea unui mesaj oral în diferite 

situaţii de comunicare  

1.1 distingerea între informaţiile esenţiale și 

cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind 

legături sau diferențieri între informațiile 

receptate din surse diverse  
1.2 sesizarea sensului unităților lexicale noi 

în funcție de context  

1.3  sesizarea abaterilor de la normele 

gramaticale într-un mesaj oral   

1.4  aplicarea principiilor ascultării active în 

manifestarea unui comportament 

comunicativ adecvat   

2.5 participarea la diferite situații de 

comunicare, manifestând o atitudine 

favorabilă progresiei co- municării  

 utilizarea aplicațiilor 

tabletelor (Book Creator, 

PhotoStage, Learning Apps) în 

vederea elaborării unor produse 
digitale – cărți electronice, filmulețe 

tematice valorificând subiecte 

diverse 

 vizionare de filme 

documentare şi artistice; 

 audiţii de cântece; 

 realizarea unor glosare 

(definiții, sinonome, antonime); 

 scrierea corectă cu ajutorul 

aplicației „Cum se scrie?” 

2. Identificarea unor reprezentări 

culturale specifice spaţiului românesc 

- identificarea unor elemente ale mediului 

cultural românesc. 

Poezii, poveşti, cântece / fișe de lucru 

tematice/activităţi / colaje tematice 

pe grupe. Activităţi artistico-plastice  

3. Receptarea mesajelor scrise în diferite 

situaţii de comunicare 

3.1 diferențierea elementelor de ansamblu de 

cele de detaliu în cadrul textului citit  
3.2 identificarea modurilor de expunere într-

un text epic și a procedeelor de expresivitate 

artistică într-un text liric  

Exerciții de lectură (opere literare, 

recenzii, texte autentice) 
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4. Producerea de mesaje scrise 4.1 redactarea textelor cu destinații diverse  

4.2 utilizarea unui lexic diversificat, 

recurgând la categoriile semantice studiate și 

la mijloacele de îmbogățire a vocabularului, 

pentru exprimarea nuațată 

4.3 înlănțuirea corectă a frazelor în textul 

redactat, utilizând corect semnele ortografice 

și de punctuație. 

- Crearea unor povești scurte in 

format digital cu ajutorul aplicației 

Storybird 

-Realizarea unor postere multimedia 

cu ajutorul aplicației Glogster 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

 atitudine deschisă faţă de ceilalţi 

 interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi 

 respectul faţă de ceilalţi 

 promovarea creativităţii 

 cooperare 

 competitivitate 
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CONȚINUTURI: 

1.Personalități culturale din țara mea 

 Să descoperim cultura orașului nostru 

 Prezentare digitală (PPT, Prezi, scurte filmulețe) 

 Crearea unor postere de promovare a potențialului cultural al orașului nostru 

 
2.Să călătorim în jurul lumii ...în 50 de minute 

 Din țara lui Eminescu, în țara lui Shakespeare, Jules Verne, Hans Christien Andersen 

 Crearea unor povești digitale cu ajutorul aplicațiilor Storybird, Prezi 

3.Filme și divertisment 
 În culisele cinematografiei românești și internaționale 

 Vizualizare de filme / piese de teatru 

 Mini-dramatizări 

4. Ateliere de editare video 
 Vizualizarea și discutarea unor tutoriale pentru crearea de filmulețe 

 Concurs de filme / scurtmetraje / clipuri video 

 Aplicații utile: 

 Photostage 

 Tellagami 
5.Cartea de vizită în format digital a personajelor preferate  

 Crearea unei biografii a personajelor îndrăgite 
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 Crearea unor rebusuri tematice cu ajutorul aplicației Learning Apps 

6. Redactarea unor povești/piese de teatru cu ajutorul aplicațiilor digitale 
 Storybird – crearea unor povești, anecdote etc. 

 Bookcreator 

7.Prezentarea creațiilor proprii cu ajutorul aplicațiilor (Nearpod, Socrative Teacher, Socrative Student, Learningapps) 
 cărți digitale 

 flyere 

 postere multimedia 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 mini-dramatizǎri; 

 interpretare de cântece sau mici scenete; 

 recitare de poezii; 

 jocuri didactice; 

 portofoliul elevilor;  

 proiecte de tip publicitar privind Clubul de lectură a clasei;  

 afişe şi materiale publicitare pentru promovarea 

filmului/cărții preferat(e); 

 video-recenzii de cărți/filme după un model dat (Codul QR); 

 prezentarea cărților și a materialelor create cu ajutorul 

aplicațiilor. 
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RESURSE MATERIALE 

 

 tablete 

 postere interactive / tematice 

 videoproiector 

 calculatoare 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, București, Editura Academiei, 1987 

Căliman, Călin, Istoria filmului romanesc 1897-2000, Editura Fundației Culturale Române, 2001 

Călinescu, G., Scriitori străini, Editura pentru literatură universală, București, 1967 

Corciovescu, C., V. Rapeanu, Cinema… un secol și ceva, Editura Curtea Veche, 2003 



Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej  

Profesor: Corina CRISTOREANU 

Anul școlar: 2017-2018  Clasa a V-a  

 

Cristea, Alin, Postmodernismul în cinema, Editura AquaForte, Cluj, 2001 

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, 2006  

Drîmba, Ovidiu, Teatrul de la origini și până azi, Ed. Albatros, 1973 

Gheorghiu, Mihnea, Orientări în literatura străină, ESPLA, București, 1958 

Gruită, G., Moda lingvistică 2007: norma, uzul si abuzul, Pitești, Paralela 45, 2006 

Leutrat, Jean Louis, Cinematograful de-a lungul vremii, Editura ALL, 2000 

Pamfil, Alina,  Limba şi literatura română în gimnaziu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004 

Pippidi, D.M., Antologie de literatură universală, ESPLA, București, 1956 

Romonți, Adrian, Popa, Marius, Cum scriem corect?, București, Editura Delfin, 2013 

Savel Stiopul, Incursiune în istoria filmului românesc, Editura Antet, 2002 

Şerban, Sergiu, Literatura în gimnaziu, Ed. Bacovia, Bacău, 1996 

Vianu, Tudor, Studii de literatură universală și comparată, București, 1963 

Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 1996 

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, editia a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005 



Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej  

Profesor: Corina CRISTOREANU 

Anul școlar: 2017-2018  Clasa a V-a  

 

 

BIBLIOGRAFIE ONLINE : 

http://www.tap-swipe-pinch.com/app-collection.html 

http://learningapps.org/ 

http://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen.html 

http://povestiaudio.info/category/fratii-grimm/ 

http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/hans-christian-andersen/fetita-cu-chibrituri.html  

http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/fratii-grimm/scufita-rosie.html  

http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/fratii-grimm/lupul-si-cei-sapte-iezi.html  

http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video.html   

http://www.tap-swipe-pinch.com/app-collection.html
http://learningapps.org/
http://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen.html
http://povestiaudio.info/category/fratii-grimm/
http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/hans-christian-andersen/fetita-cu-chibrituri.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/fratii-grimm/scufita-rosie.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video/fratii-grimm/lupul-si-cei-sapte-iezi.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-video.html
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Planificare calendaristică opțional  

Anul şcolar 2017—2018 

 

Nr. 

Crt 
Unităţi de învăţare 

Competenţe 

specifice 

 

Conţinuturi asociate 

Nr. 

ore 
Săptămâna Observații 

1.  Regulament de  

utilizare a 

echipamentului 

audio-video 

 -„Ce trebuie să știu?” 

1. Reguli de protecţia muncii în sala multimedia  
2. Reguli de utilizare a informațiilor  

3. Prezentarea cursului, discutarea obiectivelor şi finalităţilor. 

-„Cum să mă comport?” 

1. Să respect normele de utilizare si protecție a echipamentului audio-

video din laborator 

2. Să cunosc și să aplic reguli de comportare şi siguranţă în timpul 

accesării internetului. 

-„Care sunt avantajele utilizării tabletelor în scenariul didactic?” 

1. Exprimarea opiniilor personale 
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2.  Personalități 

marcante ale 

literaturii autohtone 

 -scriitori contemporani 

 -personalități reper ai culturii române 

 

   

3.  Să călătorim în 

jurul lumii ... în 50 

de minute 

 Scriitori internaționali care au abordat subiectul copilăriei: 

- Fabrica de ciocolată de Roald Dahl; 

Discutarea unor pasaje din romanul Pulbere de stele, de Neil Gaiman: 

decor, dialog, mişcare imaginară; 

Poveste fără sfârșit de Michael Ende; 

Vizionarea filmului cu titlu omonim; 

Discutarea carte-film în producerea de mişcare scenică; 

   

4.  Filme și 

divertisment 

 

 I. L. Caragiale: 

Chirița în provincie 

Bubico 

Dl. Goe... 

Vizită... 

Radu Tudoran: 

Vizionarea filmului Toate pânzele sus 
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5.  Ateliere de editare 

video 

 

 Learning Apps; 

Teacher Socrative; 

Hot Potato; 

Photostage; 

Socrative; 

   

6.  Un alt fel de 

dicționar... digital 

 Crearea unei biografii a personajelor îndrăgite; 

Crearea unor rebusuri tematice cu ajutorul aplicației Learning Apps; 

   

7.  Redactarea unor 

povești/piese de 

teatru cu ajutorul 

aplicațiilor digitale 

 Book creator; 

Storybird; 

   

8.  Prezentarea 

creațiilor proprii cu 

ajutorul aplicațiilor: 

 Nearpod 

 Socrative 

 Learning apps 

     

9.  Evaluare  Evaluare: Prezentări realizate în PowerPoint; 

Interpretarea unui rol ales de elev ca cel mai bun produs al său; 
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