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Opţional realizat de profesor Stroia Armanda Ramona pe baza cunoştinţelor dobândite în urma 

absolvirii stagiului de formare continuă “Becoming a Teacher Trainer” organizat de Cambridge Bell 

Homerton College,  Cambridge, în perioada 27 iulie 2015-7 august 2015 , respectiv a cursului 

„Tap-Swipe-Pinch. Tablets in Education”, Porto (Portugalia), participarea cadrului didactic la 

perfecţionare fiind finanţată prin Programul European Erasmus+ KA1. 
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ARGUMENT 

 

„Cultura este suma tuturor formelor de artă, de iubire şi de gândire, 

 care, pe parcursul secolelor, l-au ajutat pe om  

să fie tot mai puţin înrobit.” (André Malraux) 

 

Cultura și civilizația unui popor sunt, în mod cert, două elemente fundamentale care 

stau la baza profilului identitar, prin urmare, valorile sale vor fi o simbioză a celor două. 

Cursul  opţional ” My Digital Journey: (Re)Discovering British and American Culture 

by Tablets’Apps se adresează copiilor din clasa a VI-a cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani şi 

îşi propune să îmbogăţească cunoștințele de cultură și civilizație engleză și americană. 

Consider acest curs nu doar util pentru a îmbogăți  orizontul cultural al elevilor în ceea ce 

privește elemente de istorie și civilizație britanică și americană, cât și interesant deoarece 

oferă posibilitatea explorării acestor domenii insuficient aprofundate pe parcursul anilor de 

studiu, 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: 

 - dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă; 

 - dezvoltarea unor reprezentări culturale ale universului anglo – saxon și american; 

 - stimularea interesului pentru studiul limbii engleze.  

În plus, elevii vor avea posibilitatea să își dezvolte în mod suplimentar o serie de 

valori și atitudini privind universul spiritual și cultural anglo-saxon și american. Se vor utiliza 

activități cu un preponderant caracter comunicativ, practic-aplicativ și conținuturi adecvate pe 

baza unor materiale autentice, cu ajutorul casetelor audio, CD-urilor și al aplicațiilor  

tabletelor. Elevii vor avea posibilitatea de a exersa limba engleză în contexte situaționale 

realiste, dobândind deprinderi și capacitate de utilizare practică a limbii în situații de 

comunicare uzuală. 

Structura programei şcolare include următoarele elemente:  

1. Notă de prezentare  

2. Competenţe generale  

3. Valori şi atitudini  

4. Competenţe specifice şi conţinuturi 
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 Competenţele generale sunt preluate din curriculumul şcolar de trunchi comun. 

Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut, având în vedere că o anumită 

competenţă specifică poate să fie atinsă prin unităţi de conţinut diferite 

 De asemenea, elevii vor avea posibilitatea să-și dezvolte o serie de reprezentări privind 

experiența proprie, informații, valori și atitudini privind universul spiritual și cultural anglo-

saxon și american. 

  

 
 

 

II.Competenţe generale şi specifice 

 

  

COMPETENTE GENERALE 

 
COMPETENTE SPECIFICE FORME DE PREZENTARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Abilități de înțelegere 

interculturală, 

expresie culturală și mediere 

 

- identificarea  unor date 

istorice şi aspecte geografice 

specifice spaţiului anglo-

saxon și american; 

- stimularea interesului 

pentru descrierea unor 

obiective / zone de 

importanţă turistică sau 

culturală din spaţiul anglo-

saxon și american; 

- identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre elementele 

de cultură şi tradiţie 

descoperite în spaţiul britanic 

şi cele din spaţiul american. 

 

 utilizarea aplicațiilor 

tabletelor (Book Creator, 

PhotoStage, Learning Apps) 

în vederea elaborării unor 

produse digitale – cărți 

electronice, filmulețe 

tematice valorificând 

subiecte din cultura și 

civilizația Regatului Unit, 

SUA 

 vizionare de filme 

documentare şi artistice; 

 audiţii de cântece; 

 realizarea unor 

glosare (regiuni, monumente, 

castele, pictură); 

 

2. Receptarea și producerea 

mesajelor orale în diferite 

situații de comunicare 

 

 

2.2. Oferirea unor informații 

despre sine, 

despre activităţi şi 

evenimente 

2.3. Exprimarea unei opinii / 

punct de vedere 

pe un subiect familiar 

2.4. Argumentarea , pe scurt, 

a unui punct de vedere 

Dialoguri situaționale 

• Mesaje personale 

• Descrieri simple cu suport 

verbal sau 

artist 

Poezii, poveşti, cântece / fise 

de lucru tematice/activităţi 

colaj in grup 

proiecte internaționale 
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2.5. Prezentarea semnificaţiei 

personale a 

unor evenimente şi experienţe 

trăite 

Activităţi artistic-plastice / 

 

3. Receptarea și producerea 

mesajelor scrise 

3.2. Deducerea, din context, a 

sensului unor 

cuvinte / sintagme 

necunoscute 

3.4. Înțelegerea unor 

informaţii din tabele, 

scheme, diagrame etc. 

4.2. Redactarea unor 

paragrafe în care să 

descrie persoane,sentimente 

şi reacţii 

4.3. Redactarea unor texte 

funcționale (mesaje, 

scrisori personale, scurte 

instrucţiuni, 

reclame) 

4.5. Rezumarea unui text pe 

baza notițelor 

Povestiri 

• Texte lacunare 

• Ilustrații 

• E-mail, anunț publicitar 

• Tabele, scheme, diagrame 

 

Paragrafe de tip narativ 

• Mesaje 

• Instrucțiuni 

• Scrisori în registru familiar 

• Dicționar 

• Proiect 

 

 

III.Valori şi atitudini 

 

 Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în 

diferite situaţii 

de comunicare; 

 Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin 

abordarea 

 critică a diverselor stereotipuri culturale; 

 Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din alte 

spatii 

culturale; 

  Conştientizarea importanţei cunoaşterii unor aspecte geografice specifice spaţiului anglo-

saxon; 

 Manifestarea curiozităţii faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice spaţiului de cultură şi 

civilizaţie anglo-saxon; atitudine deschisă faţă de ceilalţi 

 interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi 

 respectul faţă de ceilalţi  

 promovarea creativităţii 

 competitivitate 

 

 

IV.Conținuturi: 

 

1. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

- prezentare generală 

- festivaluri și sărbători importante în spațiul anglo-saxon și american 

- obiective turistice și culturale 
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2. Țara Galilor 

- simboluri, muzică, sporturi, mâncare tradițională, centre importante 

- Dylan Thomas 

- Crearea de postere multimedia cu ajutorul aplicației Glogster 

3. Scoția 

- simboluri, muzică și mâncare tradițională, elemente reprezentative (tartan, kilts,      

bagpipes, St. Andrew, unicorn, thistle) 

- Crearea de prezentări Prezi, ppt, postere multimedia cu ajutorul aplicației 

Glogster 

4. Irlanda de Nord 

- Simboluri, muzică, mâncaruri, sporturi tradiționale, centre importante 

- James Joyce 

- Crearea de postere multimedia cu ajutorul aplicației Glogster 

5. Anglia 

- simboluri, muzică, repere culinare, sporturi tradiționale, centre importante 

- William Shakespeare 

- Crearea de postere multimedia cu ajutorul aplicației Glogster 

6. Familia Regală 

      - Regina Elisabeta II, Prințesa Diana, Kate Middleton 

7. Repere în literatura engleză 

- Beowulf 

- Charles Dickens 

-  George Bernard Shaw 

8. Statele Unite ale Americii 

- prezentare generală 

- festivaluri și sărbători importante în spațiul anglo-saxon și american 

- obiective turistice și culturale 

9. Sistemul educațional în SUA 

10. Personalități politice 

- Benjamin Franklin 

- George Washington 

- Bill Clinton , George Bush 

11. Repere în literatura americană 

- Ernest Hemingway 

- Walt Whitman 

- Mark Twain 

- J.D. Salinger 

12. Repere în cinematografia americană și britanică 

13. Engleza britanică vs engleza Americană 

 

Elevii vor recepta: 

 

- texte autentice scrise (articole de presă, scrisori) 

- inregistrari audio originale 

- filme 

 

Elevii vor realiza: 

- descrieri 

- naratiuni 

-scrisori 

-eseuri 

-reportaje 

- articole 
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 V.Modalităţi de evaluare 
 

-mini-dramatizǎri; 

-interpretare de cântece sau mici scenete; 

-recitare de poezii 

-jocuri didactice; 

     -portofoliul elevilor.  

- proiecte de tip publicitar privind obiective turistice sau regiuni, 

- prezentări în paralel ale unor sărbători comune spaţiului francofon şi autohton, cu 

precizarea asemănărilor şi deosebirilor 

- afişe şi materiale publicitare pentru promovarea filmului preferat 

- recenzii de filme după un model dat 

 

 

VI.Resurse materiale 

 

 tablete 

 postere interactive/tematice 

 foi de hârtie albǎ 

 dicțonare 

 

VII. Webografie 

 

www.enciclopediaromaniei.ro 

www.britannica.com 

http://www.britishcouncil.ro/en/english/learn-online/websites 

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

http://learningapps.org/ 
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