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ARGUMENT 

 Simpozionul se înscrie în tendinţa globală de promovare a cărții și a lecturii – în 

contextul în care interesul pentru lectură este în scădere - dar şi ca o necesitate de îmbinare a 

activităţilor care vizează dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor prin conceperea de 

către profesor a unor activități ludice și proiecte   care să trezească interesul pentru limba 

franceză, stimulând în același timp creativitatea elevilor şi interdisciplinaritatea. 

 

   SCOPUL ACTIVITĂȚII :  

 

Prezentarea unor exemple de bună practică, prin intermediul cărora cadrele didactice 

participante să descopere metode noi de abordare a textului literar  în predarea limbii franceze 

 

  Obiective  specifice ale activității :  

 Încurajarea schimbului de idei între cadre didactice  

 Ameliorarea demersului didactic prin prezentarea unor metode atractive și 

interactive/colaborative de lucru cu elevii 

 Actualizarea informațiilor legate de spațiul cultural francofon  

 

    Descrierea pe scurt a activității :  

Simpozionul își propune să aibă un caracter dinamic, interactiv, fiind privilegiate 

activitățile practice și exemplele concrete de lucru cu elevii în vederea atingerii obiectivului 

principal : (re)descoperirea plăcerii lecturii/exprimării șcrise și a celor mai bune metode de a 

stimula interesul, imaginația, creativitatea elevilor.  

Să nu uităm ce spunea Daniel Pennac : 

" Quand un élève vous dit qu'il n'aime pas lire, il ne sait pas ce qu'il dit. Si vous le croyez il 

est foutu et vous aussi comme professeur." 
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AVANTAJELE LECTURII 

 

                                                                       Profesor Trăistaru Adriana                                                              

Liceul George Țărnea Băbeni, jud. Vâlcea 

 „Cititul este pentru minte la fel ca și exercițiile fizice pentru corp” – gândul este 

argumentat de studii serioase și confirmat de personalități, care au încercat, cu diverse ocazii, să 

demonstreze acest adevăr. Tot mai multe studii, realizate pe diverse meridiane, demonstrează 

influența benefică a lecturii asupra minții. Se accentuează, în special, importanța lecturii textelor 

mari și învățarea textelor, în special a poeziilor, pe de rost. Tot mai multe voci se pronunță 

asupra importanței lecturii de plăcere, care se face în timpul liber și nu este impusă de 

necesitățile profesionale, cum este lectura motivațională care predomină clasamentele. Mai 

rămâne ca aceste adevăruri să ajungă la mintea și înțelegerea a cât mai mulți potențiali cititori. 

Nu este greu de pătruns în esența îndemnului scriitorului Michel Tournier „Citiți, citiți, cititul vă 

face fericiți și inteligenți”. Privitor la inteligență totul este foarte clar, cât privește fericirea 

aceasta poate fi gânditã și prin prisma faptului că lectura oferă șanse egale pentru cunoaștere și 

dezvoltare, care este esența existenței conștiente. 

 Literatura de specialitate prezintă numeroase exemple, studii, etc. despre importanța 

lecturii. Unele studii demonstrează că lectura prelungește viața omului și cu cât omul citește mai 

mult, cu atât trăiește mai mult, altele că lectura cărților bune face omul mai bun, că lectura poate 

ajuta omul să se însănătoșească mai repede, există chiar un curent care se ocupă de biblioterapie. 

Un studiu publicat în „Economic Journal” şi realizat de economiştii Giorgio Brunello, Guglielmo 

Weber şi Christoph Weiss de la Universitatea din Padova demonstrează importanța cărților și cât 

de mult înseamnă să le oferim copiilor acces la lectură de la vârste cât mai fragede. Copiii 

înconjuraţi de cărţi au şansa de a câştiga mai mult ca adulţii, demonstrează studiul care a implicat 

6000 de subiecţi din nouă ţări europene.  Cercetarea arată că persoanele, care au crescut 

înconjurate de un număr mare de cărţi, au înclinaţia naturală de a învăţa cât mai mult pe 

parcursul vieţii, curiozitate intelectuală şi capacitatea de a se adapta mai uşor, în timp ce pentru 

persoanele, care nu s-au bucurat de avantajul lecturii în copilărie, provocările intelectuale sunt, în 

general, destul de greu de depăşit. „Este important să le oferi copiilor cărţi şi să-i încurajezi să 
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citească, pentru că asta va avea, cu siguranţă, efecte pozitive asupra performanţelor lor şcolare şi 

le va oferi condiţii socio-economice avantajoase”, mai spun realizatorii cercetării publicate în 

„Economic Journal”. 

 Fiecare bibliotecar trebuie să aibă la îndemână un minim de informații pentru a putea 

trasa o strategie, a realiza activități de advocacy, a purta o discuție de orice nivel despre lectură, 

carte, bibliotecă și importanța acestora pentru membrii comunității. 

 De ce este lectura importantă? 

 Lectura este fundamentală pentru funcționarea în societatea de astăzi. 

 Lectura este importantă deoarece dezvoltă mintea. Mintea este un mușchi. Este nevoie de 

exercițiu. Înțelegerea cuvântului scris este un mod în care mintea crește în capacitatea sa. 

Învățând copiii mici să citească, îi ajutăm să-și dezvolte abilitățile lingvistice. De asemenea, 

lectura îi ajută să învețe să asculte. 

 Citirea este modul în care descoperim lucruri noi. Cărțile, revistele și chiar Internetul sunt 

instrumente de învățare excelente, care necesită abilitatea de a citi și de a înțelege cele citite. O 

persoană care știe să citească se poate educa în orice domeniu de activitate în care este interesat. 

 Citirea dezvoltă imaginația. 

 Citirea dezvoltă partea creativă a oamenilor. Atunci când le citești copiilor, oprește-te din 

citit și întreabă ce cred ei că se va întâmpla în continuare. Provocați-i să se gândească la poveste. 

 Citirea este fundamentală în dezvoltarea unei imagini bune despre persoana proprie. 

 Non-cititorii sau cititorii slabi au adesea opinii slabe despre ei înșiși și abilitățile lor. 

 Citirea ajută la extinderea vocabularului. 

 Citirea este importantă deoarece cuvintele – vorbite și scrise – reprezintă piatra de 

temelie a vieții. 

 

 De ce este  importantă lectura în timpul verii? 

–     În primul rând, și mai întâi de toate, citirea este importantă pentru noi toți, indiferent de 

perioada anului, și dacă suntem copii sau adulți! 

–     Citirea în timpul verii este incredibil de importantă pentru elevi și studenți și realizările lor 

viitoare. 

–     Copiii care nu citesc în timpul verii sunt în pierdere. Așa copii nu simt doar că au uitat ce au 

învățat, ei chiar uită cu adevărat. 
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–     Numeroase studii indică faptul că studenții, care nu citesc sau citesc rareori în timpul 

vacanței lor de vară, văd că abilitățile lor de citire stagnează sau scad. Acest efect devine mai 

pronunțat, pe măsură ce elevii cresc și avansează la altă treaptă de școlarizare. 

–     Situația pentru studenții defavorizați, din punct de vedere economic, este deosebit de 

sumbră: dacă elevii din familiile cu venituri mici nu citesc în timpul verii, este mult mai probabil 

să rămână în urma colegilor lor mai privilegiați, mărind „diferența de realizare”. 

–     Copiii care își pierd abilitățile de citire în timpul verii ar putea fi la doi ani în spatele 

colegilor de clasă până la sfârșitul studiilor. 

  Strategii de promovare a lecturii: 

 Încurajați-i pe copii să citească cărțile de care se bucură cu adevărat cel puțin 30 de 

minute pe zi. Copilul dvs.va fi probabil mai absorbit de cartea aleasă de el însuși decât de cea 

care-i este impusă. 

 Oferiți stimulente pentru cititorii reticenți. De exemplu, dacă copilul dvs.se bucură de un 

joc sportiv, condiționați plecarea la meci dacă efectuează „lectura zilnică”. 

 Faceți din lectură un act social. Stabiliți o oră anumită în timpul zilei când toți membrii 

familiei se adună și citesc singuri sau citesc prin rotație cu voce tare aceeași carte. 

 Conectați lectura la excursiile de familie ! Dacă vă duceți copiii la un acvariu, luați în 

considerare citirea unei cărți despre pești sau ocean cu ei mai târziu, în acea zi sau cu anticipație. 

 Excursia poate ajuta la poziționarea lecturii într-un context mai larg. 

 Încurajați-vă copilul să citească semnele stradale în timpul excursiilor de familie, semnele 

și etichetele articolelor din magazin, etc. Oriunde vedeți cuvinte, încurajați copilul să citească! 

 Expuneți-vă copilul la mai multe tipuri de literatură! 

 Alăturați-vă unei campanii de lectură de vară la biblioteca locală! 

 Încurajați copilul să citească unui prieten sau unui membru al familiei! 
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TEACHING ENGLISH ONLINE THROUGH STORIES 

Profesor Buligă Teodora 

Școala Gimnazială Luca Solomon, Vaideeni, jud. Vâlcea 

 

Why stories? 

Well, stories have a way of taking us away from reality; page after page, word after word, 

they take us to a world full of wonders and great things, where everything is possible. This land 

can be either mysterious, where great riches await to be discovered or dark and gloomy, where 

great monsters and creatures lurk in the darkness. Either way, no matter what stories we enjoy 

best, they are wonderful, as they appeal to our imagination and creativity. No matter how young 

or old we are, stories help us enrich our vocabulary and practice it.  

 Given the fact that we had to move from a formal, school environmental teaching to a 

more informal one, online teaching, we, as teachers, had to adapt a great deal our contents and 

our teaching techniques for the sake of our students and their better understanding.  

The Internet has been our friend for quite some time and now it has given all its unlimited 

resources in order to teach from the comfort of our homes: videos, online flashcards, games, 

songs and last, but not least, stories.  We have always used stories; they take a central part in 

most cultures around the world, they represent a great opportunity to practice reading and 

listening and are rich in language. Through stories, children can explore emotions and 

understand the world around them.  

Storytelling continues to be a great teaching technique, even in online teaching, as it has 

some great advantages: 

- stories are a breath of fresh air when students get bored of working with the same course 

books; stories allow them express their opinions and feelings and make the learning 

process more fun; 



8 
 

- stories can improve communication skills, critical thinking and develop students’ 

interpretative abilities; 

- a lot of creative, meaningful activities can be used with stories in order to learn English; 

- they develop students’ imagination and also help them understand other cultures. 

As with any other skills, it is recommended to divide these into pre- reading activities, 

during reading activities and post- reading activities. 

1. Pre- reading activities that can be used online: 

a. Using illustrations, pictures, flashcards is always a great way to introduce stories and new 

vocabulary, to elicit vocabulary, or to build up the interest in the story. We can use 

flashcards or pictures that we already have and show them to the camera, so the students 

can see them, or, we can find some online on different sites, like British Council. 

b. Pre-teaching vocabulary. We can always look up some online worksheet or a game in 

which children practice new words before reading or seeing an online story. 

c. Ask the students to find out a few facts about the author and his/ her life and work. 

d. Take a few key words and phrases from the story and ask students to guess what the story 

is about; this will keep them interested and engaged in the story, to see if they were right. 

2. While- reading activities:  

a. First of all, we can present stories to our students in various ways: 

- watch the story; 

- the teacher reads the entire story to his/ her students; 

- have the students take turns in reading the story which they can see on the screen; 

- the students can read the story through role play, especially if it is a play; 

b. Sustaining interest in the reading activity- the teacher stops the reading from time to time 

and asks his/ her students their opinion about what happens next. 

c. Miming the story for younger learners. 

d. Have students read the dialogues in the stories by means of role-play; have they do funny 

voices and even use costumes- why not? 

e. Using online dictionaries while reading. 

3. Post- reading activities: 
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a. Have the students work in groups and make a poster related to the story where they can 

use not only texts but also pictures, labels, drawings and others.  

b. Have a quick comprehension check either through a follow- up worksheet or through 

questions. 

c. Taking into consideration the level of the students, they can be given the opportunity of 

writing their own story, starting from a sentence, a passage or a meaningful illustration.  

d. We can also have students role- play dialogues from the story; for example, with older 

students, we can role- play the famous balcony scene from Romeo and Juliet.  

e. Prepare a checklist with information and after the reading of the story have the students 

choose the options that they believe are true about it. 

f. Prepare cards with paragraphs that have the summarized story which students will put in 

the right order. If the students are beginners, we can use picture cards. 

g. Older students can be asked to write the story from a different point of view, or changing 

the setting/ main character, etc. 

h. The ending can be cut out and the students use their imagination to write the ending. 

Young learners today are facing great changes in their home and school life; due to the 

pandemic, they lead a very restrictive life. Stories represent a great way for them to escape from 

all but also to understand and manage their feelings and emotions about this new reality. So, why 

not use them in their best interest? Especially when we can find a lot of stories on-line; we can 

search them by age, by level in a foreign language, style, podcasts, and so on. For example, in 

researching this article I found the following site- Freechildrenstories.com or those from The 

British Council- Learn English Kids. 

In conclusion, stories are great as they not only help students manage their emotions and 

express their opinions, but also motivate them.  

Bibliography: 

1. https://www.teachingenglish.org.uk/article/kids-stories 

2. https://www.freechildrenstories.com/ 

3. https://busyteacher.org/21551-stories-esl-classroom.html 

4. https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/04/02/storytelling-online-with-young-learners/ 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/kids-stories
https://www.freechildrenstories.com/
https://busyteacher.org/21551-stories-esl-classroom.html
https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/04/02/storytelling-online-with-young-learners/
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EXPLORING POETRY VIA DRAMA TECHNIQUES 

 

Profesor Conea Daniela,  

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea  

 

 

BENEFITS OF DRAMA 

  

Self-Confidence 

Improvisation helps young people to think outside the box and be more confident going into 

unfamiliar situations. Students learn to trust their ideas and abilities.  

 

Imagination 

Being creative and learning to make creative choices helps students to be better at thinking of 

new ideas,  allowing them to view the world around them in new ways. 

 

Empathy 

Understanding characters and roles allows students to relate better to different situations, 

backgrounds, and cultures. It encourages them to show compassion and tolerance for others. 

 

Cooperation 

Theatre is a collaboration of different players. Combining the creative ideas and the abilities of 

all participants is required for the best outcomes. This requires all those taking part to engage in 

discussions, feedback and rehearsing. 

 

Communication Skills 

It seems obvious to say that drama improves verbal and nonverbal communication, but it is 

worth stating that this benefits young people through their life. It improves vocal projection, 
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articulation, tone of speech and expression. Another important aspect is that  it develops listening 

and observation skills. 

 

Fun 

Drama brings elements of play, humour and laughter to those taking part. Consequently, it 

improves motivation and reduces stress. 

 

Appreciation for arts and culture 

…because it will bring joy into your life. 

 

DRAMA TECHNIQUES 

 

Still Images/ Freeze Frames  

Still images or freeze frames are both a form of tableau. With freeze-frame, the action in a play 

or scene is frozen, as in a photograph or video frame. Groups can be asked to tell a story through 

a series of prepared still images. This can be an effective method for students who are less 

inclined to improvise dialogue. The still images can also be brought to life through 

improvisation. Freeze-frames and still images can be usefully combined with Thought 

Tracking or Flashbacks and Flash Forwards. 

Rules: A good freeze-frame, just like a picture, has a centre of attention. It must give the viewers 

clues as to who the characters in it are, the relationship(s) between them, where they are, what 

they are doing. It is important for the students to stand still and stay in character till the end of 

the activity. 

Here are some ways to create a still image: 

- one person acts as an artist/ a sculptor and creates images by positioning individuals in the 

group in relation to one another to create a still image. 

- a group can create an image one by one, to show a large group situation 

- a piece of action can be stopped at a particular moment, to allow an audience to appreciate 

what is happening. 

http://dramaresource.com/strategies/thought-tracking
http://dramaresource.com/strategies/thought-tracking
http://dramaresource.com/strategies/flashbacks-and-flash-forwards
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Stillness, gesture, body language, posture and facial expressions are key to creating good freeze 

frames, as they tell the audience what the character is thinking and feeling. 

 

  

Thought tracking 

Thought tracking is a natural follow-up to still images. Once students have made an image, 

explain that, when you tap them on the shoulder, you would like them to speak the thoughts or 

feelings of their character aloud. Initially this may just be one or two words, but students will 

soon gain confidence to express themselves in longer sentences. It does not take long to thought-

track each student in a group so that you reveal a wide range of attitudes and feelings from 

different characters. 

Students may want to be inanimate objects or animals in a still image. This is fine, as animal 

characters can have thoughts – such as “grrrr” or “I’m hungry” - and you may find that even a 

lamp post can express its opinion. You can ask characters specific questions such as what they 

feel about another character, or what they want to do next.  

 

 

Flashbacks and Flash Forwards 

Performers in a scene are asked to improvise scenes which take place seconds, minutes, days or 

years before or after a dramatic moment. This enables the exploration of characters’ 

backgrounds, motivations and the consequences of their actions. 

The method can be used to quickly bring depth to activities involving still images or improvised 

drama.  Adding Flashbacks or Flash Forwards creates a context – it shows what led up to a 

particular moment or how it might be resolved. 

With a group that has created a still image, explain that when you clap your hands, you would 

like them to move silently in slow motion to where their character was a few moments before. 

When they are frozen still in the new image, you can use thought-tracking to explore character 

motivation. Now ask them to move back to their original image – which is the present 

moment.  Then you can use Flash Forwards – participants move in slow motion to indicate 

where their characters might be a short time after this moment.  In this way you have created an 

episode with a beginning, middle and end and can develop it in any number of ways. 

http://dramaresource.com/drama-strategies/still-images-and-freeze-frames/
http://dramaresource.com/drama-strategies/thought-tracking/
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Improvisation (or improv) is a form of live theatre in which the plot, characters and dialogue of 

a game, scene or story are made up in the moment. Often improvisers will take a suggestion from 

the audience, or draw on some other source of inspiration to get started. 

Let us look at some of the basic rules of improv: 

 

1) Say “Yes, and...!’’ 

 

For a story to be built, whether it is short form or long form, the players have to agree to the 

basic situation. The who, what and where have to be developed for a scene to work. 

By saying yes, we accept the reality created by our partners and begin the collaborative process 

from the start of a scene.  

 

2) After “and,” add new information. 

An improvised scene can’t move forward or advance unless we add new information. That is 

why new information is added after “Yes”. 

Example:  

Yes, I washed the big dog and I fed him your steak, too! 

Rather than: 

Yes, I washed the big dog. (SILENCE) 

 

3) Do not block. 

 

The opposite of saying “yes, and” is blocking or denial. 

Denial destroys or stops the addition of new information or worse, negates what has already been 

established. Blocking is a way of minimising the impact of new information. It is also a method 

for the performer to play it safe. The performer maintains control and avoids vulnerability by 

blocking. But in improv we say the opposite of what we would say in real life. 
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Blocking at its simplest levels involves saying “no”, or avoiding a subject. At a more advanced 

level, blocking is something that keeps the action from moving forward or the players from 

changing. 

 

4) Establish the location!  

Good scenes take place somewhere and at some specific time. They do not take place on an 

empty stage. A location can easily be established in one or two lines without breaking the scene. 

Example: 

My God, Bob you’ve put the tiger in with the bison again. The zoo manager will be so pissed at 

us. 

 

5) Be specific - provide details! 

Details are the lifeblood of moving a scene forward. Each detail provides clues to what is 

important and fleshes out characters. 

Example: 

You’re the best brain surgeon in all of West Valley, Mark. That’s why I chose you to operate on 

mom. 

Rather than: 

You’re the best doctor in this town, which is why I chose you. 

 

6) Change, change, change! 

Improv is about character change. The characters in a scene must experience some type of 

change for the scene to be interesting. Characters need to go on journeys, be altered by 

revelations, be moved by emotional moments. We go to the theatre to see the unusual days 

characters have, not the everyday moments of stagnation. 

EXPLORING POETRY VIA DRAMA TECHNIQUES 

 

Poem: BREAKFAST, by JACQUES PREVERT 

Drama techniques used: freeze-frames/ thought-tracking/ flashback and flash forward/ bringing 

the picture to life/ improv 
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Approach: 

 

The teacher splits the students into groups and gives them a copy of the poem. They read the 

poem carefully so that they can understand its message. 

 

Step 1: in their groups, students freeze into a tableau that captures the atmosphere depicted in the 

poem, the mood and the situation the characters are in. They start with this freeze-frame and the 

activity continues with thought-tracking the characters (exploring their thoughts and feelings 

about each other, as understood from the poem).  

 

Step 2: the groups devise another freeze-frame showing what happened before the scene in the 

poem. Students will explore what may have happened before the moment captured in the poem, 

from their point of view. They illustrate a possible cause for the characters’ lack of 

communication ( what led to their separation and personal drama). The teacher thought-tracks 

the characters to allow them to reveal themselves, their feelings, thoughts and issues, and for a 

better understanding of the situation, the students will be asked to improvise a short scene 

leading to the episode described in the poem. 

 

Step 3: students will make a freeze-frame trying to figure out and show what will happen after 

the man leaves, the possible consequences of the situation presented in the poem. This third 

freeze-frame continues with thought-tracking and ends with a short improv. 
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BREAKFAST 

                                           by Jacques Prevert 

He poured the coffee 

Into the cup 

He put the milk 

Into the cup of coffee 

He put the sugar 

Into the coffee with milk 

With a small spoon 

He churned  

He drank the coffee 

And he put down the cup 

Without any word to me  

He emptied the coffee with milk 

And he put down the cup 

Without any word to me  

He lighted 

One cigarette 

He made circles  

With the smoke 

He shook off the ash 

Into the ashtray 

Without any word to me 

Without any look at me 

He got up 

He put on 

A hat on his head 

He put on 

A raincoat 

Because it was raining 
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And he left 

Into the rain 

Without any word to me 

Without any look at me 

And I buried  

My face in my hands 

And I cried. 
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LA POÉSIE – À LA RECHERCHE DU SENS PERDU 

Profesor Păunescu Violeta-Alina,  

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

            On se pose souvent  les questions : « Qu’est-ce que c’est la poésie ? », « Qu’est-ce 

qu’elle peut nous apporter ? » ou «  À quoi sert la poésie ? » 

             Essayons de répondre à ces questions  pour donner un sens à la poésie. La poésie, en 

premier lieu, nous donne la possibilité de faire passer nos sentiments et nos émotions. C’est un 

moyen d’extérioriser nos désirs, nos pensées les plus profondes. C’est un art du langage à travers 

les sons et l’imagination. En second lieu, elle a une sonorité à part, elle peut être transposée dans 

la musique pour se divertir et redécouvrir le monde et non seulement. 

             À l’aide de la poésie, on peut aussi exprimer nos opinions sans blesser ou exprimer des 

jugements directement. En conclusion, elle nous donne des possibilités multiples. 

           « À quoi sert la poésie ? » 

             Il y a deux acteurs qu’on doit prendre en compte  quand on parle de la poésie : l’auteur et 

le lecteur, celui qui transmet et celui qui reçoit. Quel est le rôle de chacun d’entre eux ? L’auteur 

transmet ses pensées, ses opinions, ses espoirs, ses désirs, ses émotions. Qui est-ce qui gagne ? 

Les deux, mais le lecteur prend de l’espoir, la poésie permet l’évasion, elle peut avoir une vertu 

thérapeutique, on se retrouve dans les mots du poète qui trouve le refuge dans la poésie. 

Le poète touche la sensibilité du lecteur et la poésie a comme but de le convaincre d’adhérer à 

une cause ou de défendre les valeurs qui sont transmises à l’aide de la poésie. 

             La poésie est l’expansion personnelle des sentiments du poète, mais on peut s’en servir  

pour déclarer nos sentiments pour l’être aimé et cela peut se révéler d’un grand aide. Elle peut 

nous soulager, en échappant ainsi à nos regrets, nos remords ou nos erreurs, peut nous apporter la 

paix intérieure et le désir de continuer notre vie à la recherche du sens de la vie. Elle concentre 

les sentiments, la révolte, les contemplations personnelles, elle peut nous transmettre la réalité 

sur les gens ou sur tout ce qui nous entoure. 

« La poésie c’est tout ce qu’il y a d’intime dans tout », disait Victor Hugo 
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«  Bien placés, bien choisis, quelques mots font une poésie » : c’est le début d’une poésie de 

Raymond Queneau. La poésie, ça sert à jouer avec les mots, en faisant rimer entre eux, dans des 

buts différents.  

            Donc, elle peut constituer aussi un support d’apprentissage très riche en classe de langue. 

Elle offre la possibilité d’aborder la langue avec plus de liberté, de solliciter le langage d’une 

autre manière et de sortir de la conversation ordinaire de l’expression convenue.  

             Les enfants viennent en contact avec la poésie avant de commencer l’école primaire. 

C’est pourquoi la poésie est devenue un genre attirant pour les enfants, en leur proposant un 

apprentissage de la langue française moins ennuyeux, axé sur le jeu et le plaisir. 
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LA RELATION LIRE-ÉCRIRE  

DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE 

Profesor Stănilă Ana-Maria 

Liceul  Preda Buzescu, Berbești, jud.Vâlcea 

 

 

Dans le champ de la didactique des langues la relation lecture-écriture a une grande 

importance. Lire c’est mettre en relation, c’est déchiffrer dans la linéarité. De plus, on ne peut 

pas nier les effets bénéfiques de la lecture sur l’écriture.  

Sur l’importance de la lecture, Gilles Aillaud, scénographe français de taille 

internationale,  affirmait qu'il est des pièces qui ne sont pas à représenter mais à lire. Un lecteur 

actif peut intervenir dans le texte et participer à son élaboration, il peut arrêter le temps de 

l’action. On ne peut concevoir la compréhension d’un texte sans le lire correctement. Pour le 

travailler, il faut le connaître et l’apprivoiser. Le premier pas est le lire plusieurs fois en entier et 

d’une seule traite, fait qui aura des bénéfices aussi sur l’acquisition de la langue.  

Bien qu’elle soit un loisir merveilleux et peu couteux, la lecture est en baisse de 

popularité parmi les adolescents. Les recherches ont démontré que la lecture ne représente pas un 

simple passe-temps, mais aussi, une habileté qui aide l’apprenant à s’intégrer socialement. Elle 

devient un apprentissage du monde et une façon magnifique d’élargir les horizons de la vie.  

C’est la tâche de l’enseignant de susciter le plaisir de lire chez les jeunes, de communiquer avec 

les parents, pour les faire partenaires dans cette démarche. Il doit développer leur goût pour la 

lecture afin de favoriser la motivation et le plaisir de lire et de l’associer au travail.  

La lecture en français, comme dans toute langue étrangère, transforme l’élève-lecteur 

expert en langue maternelle en non expert ou pratiquant, à cause du contexte langagier et culturel 

que la nouvelle langue impose. Les règles grammaticales, les unités linguistiques et leur 

enchaînement, même la description du monde diffèrent de la langue native.  

On apprend une langue étrangère pour pouvoir communiquer et pour cela l’élève doit se 

former des habiletés et acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Pour 

pouvoir déchiffrer un texte en français, le professeur doit s’assurer que le niveau de la maîtrise 

du français de ses apprenants est suffisant pour qu’ils soient capables de comprendre et 

d’interpréter le texte. À ce point, il doit savoir comment gérer  les connaissances et les 
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compétences utiles à la lecture que ses apprenants ont acquises parce qu’un texte ne prend sens 

qu’au travers de l’activité d’interprétation de ses lecteurs, activité qui reconstruit du sens à 

partir des indices disponibles dans la matérialité textuelle.1 

La lecture est donc une activité complexe de langage qui implique des stratégies et des 

mécanismes au but de l’apprentissage d’une seconde langue. Selon la psychologie cognitive, elle 

construit des significations et contribue au processus de stockage des informations en activant la 

mémoire à court terme et la mémoire à long terme.  

Activité complexe qui suppose aussi, outre la construction d’un message, la 

reconstruction du sens du texte lu, en fonction des connaissances linguistiques et 

extralinguistiques des apprenants, la lecture devient un acte communicatif avec des stratégies 

communicatives et des composantes de lecture qui conduiront vers plusieurs maîtrises: 

linguistique, textuelle, relationnelle, référentielle et situationnelle, des aspects qui vont contribuer 

à la production écrite aussi. Dans un premier temps, tout le monde sait que la lecture est plus 

facile que l’écriture et que ce n’est pas de règle générale que lire signifie écrire. Les deux 

composants de l’activité d’apprentissage se complètent l’un l’autre et s’ajoutent aux autres 

compétences que l’élève possède déjà formant un tout complet. La tendance actuelle est d’écrire 

peu. La technologie nous aide à transmettre beaucoup d’information et non seulement par écrit. 

En tant que technique d’apprentissage d’une langue étrangère, la lecture met en relation 

l’attention, la mémoire, l’interprétation et la compréhension. Tel que le schéma suivant le 

montre, voilà d’autres avantages de la lecture: 

Schéma 1.   Principaux avantages de la lecture 

 

                                                           
1 Jean-Paul Bronckart, Théories du langage, une introduction critique, Mardaga, avril 1995, p.146. 
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Se concentrant sur la lecture et ses points forts, on constate que l’amélioration des 

habiletés des apprenants est due à deux facteurs: le cumul des contenus basé sur l’apprentissage 

du langage et l’adaptation à tous les niveaux de langue, qui encourage les enseignants à l’utiliser 

comme activité semi-autonome, parce que la plupart de la lecture et de l’apprentissage se déroule 

en dehors de la classe de français. Donc, c’est le devoir des élèves de décider le où, le quand et le 

combien rapide. Ils sont, toutefois, encouragés à assumer la responsabilité de leur processus 

d’apprentissage et à développer de bonnes habiletés de lecture en même temps. 

Après avoir découvert les techniques de la lecture, on constate qu’il existe deux 

catégories d’apprenants: ceux qui lisent pour leur propre plaisir et pour apprendre et ceux qui 

lisent parce que l’enseignant le demande ou pour faire plaisir aux parents. Pourtant le professeur 

peut obtenir des résultats avec tous les deux types de catégories parce que le contenu des textes 

adaptés au niveau des apprenants peut devenir un instrument puissant aux mains d’un professeur 

de français. L’essentiel est surtout que les élèves soient devenus, de temps à autre, des lecteurs 

critiques, acteurs et producteurs de sens, et qu’ils y aient trouvé du plaisir.2   

La lecture maîtrisée on peut passer à l’écriture. Les élèves s’accordent à dire que lire les 

aide à écrire mais l’inverse ne fonctionne pas. Alors, on doit se repositionner, utiliser les choses 

qui les intéressent et profiter du fait que les nouvelles technologies occupent une grande place 

dans leur vie scolaire et quotidienne. Il y a tant d’exemples dans la didactique avec des activités à 

                                                           
2 Mathilde Barjolle, Le français aujourd’hui - Pour une lecture critique, Armand Colin, Paris, 2002, p. 47. 
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l’aide desquelles on peut passer de la lecture à l’écriture. Après, c’est encore plus facile de les 

diriger vers ce qui leur plaît : les instruments informatiques.  

Ghislain Bourque (1992 : 23-27) distingue quatre types de réglage entre la lecture et 

l’écriture dans les activités scolaires : 

- Un réglage différencié qui consiste à exhiber les caractéristiques de chacune des deux 

pratiques sans qu’il y ait forcément de mise-en-relation, de recoupement ; 

- Un réglage hiérarchisé qui instaure une sorte de collaboration : une pratique est au 

service de l’autre ; 

- Un réglage associé pour lequel on fait servir les deux pratiques aux mêmes fins (sans 

interaction nécessaire) : étude d’un thème, d’un genre, d’un problème linguistique ; 

- Un réglage articulé au sein duquel on croise les apprentissages : lire pour écrire, 

écrire pour lire. 

En pratique, la lecture domine encore l’écriture et se situe au début des séquences liant 

les deux pratiques. La solution consiste en la mise-en-œuvre d’innovations plus ou moins 

théorisées, par une avant-garde pédagogico-didactique : jeux d’écriture, ateliers, projets, 

expérience de réécriture, usage de la littérature et de la narratologie, le tout noyé à 

l’interdisciplinarité pour pouvoir justifier et introduire l’usage des TICE.  
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                                       FOUR  WAYS  OF  COMPLAING 

Profesor Dr. Popescu Carmen, 

 Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

                                                                                            

  Everyone living within any home culture, be it regional or national, at some level will 

instinctively see the difference between what is and what is not acceptable behaviour in any 

given context. Within national cultures there are sub-cultural practices (rules and behaviours that 

differ from the national patterns), which reveal a great deal about the community or group by 

whom they are used. The fact that they exist at all shows us how deep, diverse and how very 

complex even ’home’ culture is. In the teaching of modern languages, it has long been usual to 

include elements of culture and ’civilisation’ as part of language courses. More and more modern 

language materials are authentic, that is taken from radio, TV, newspapers. This gives us more of 

an insight into national character via real language. As teachers, we need to carry out activities to 

get students reflecting on and analysing culture(s). Comparison is crucial. When confronted with 

something new we tend to compare it with what we already know, from our own experience.  

Preparation.  Learning to feel situations in somehow the same ways that natives do, is a central 

part of fully speaking the language. There are four ways the English tend to complain:  

- Inner monologue 

- Sideways complaint 

- Apologetic complaint 

- Loud, aggressive complaint 

Students think about  a time when they complained about something in a public place. For 

example: a restaurant, a shop, an office, a train/plane. 
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Procedure.  

1.The teacher tells the students his/her story, then students are in groups of fives or sixes. 

Students are asked  to tell the story of a complaint that they or people they know made in a 

public place.  

2.The teacher explains that English middle-class people are often too embarrassed to complain 

out loud. They think to themselves: I don’t want to make a scene, I don’t want to make a fuss, I 

don’t want to draw attention to myself, etc. 

3. The students think back to their complaint story and imagine themselves to be an inhibited 

English person. They imagine their inner monologue and write down a paragraph of it. 

4. Students imagine doing ’sideways’ complaining in the situation they described above. They 

express to a partner what they would say in that situation. 

5. Students go back to their complaining situation and roleplay an English person complaining, 

but very apologetically and indirectly. 

6. Explain, finally, that the fourth English ways of complaining is to do it loudly and indignantly. 

Ask the students to try complaining this way in their own situation. 

7. Now students air their feelings about this aspect of being ’ a native of England’. 

 

 

 

References 

Language and Culture, OUP, 2009. 

Watching the English-The Hidden Rules of English Behaviour, Hodder, 2004. 

 

 



26 
 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ON LINE 

Profesor Cosmescu Mirela 

Școala Gimnazială Slătioara, Slătioara, jud.Vâlcea 

 

”Tehnologia este o unealtă, nu rezultatul învățării” – Bill Ferriter 

 

În această perioada de pandemie, în care activitătile fața în față sunt restrânse, școala 

organizează învățământul on line. În funcție de alegerea fiecarei școli sunt folosite diverse 

platforme educaționale (Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Adservio, Kinderpedia) 

care oferă sprijin pentru desfășurarea învățării. 

,,Este mai ușor să ne confruntăm cu provocările învățării online atunci când lucrăm 

împreună cu ceilalți, deoarece încercăm cu toții să-i cunoaștem mai bine pe acești  elevi,” spune 

M. Kitchen, “trebuie să lucrăm împreună ca să facem asta.”   

Instruirea online poate fi o instruire asincronă, în care elevii pot accesa materialele 

oricând, dar și o instruire sincronă în care elevii participă la activități după un orar bine stabilit. 

Învățarea sincronă poate avea dezavantajul că nu toți elevii au acasă același acces la tehnologie, 

un serviciu de internet de încredere sau un orar flexibil. 

O modalitate de a face să se desfășoare mai ușor activitatea sincron online este să-i 

punem pe elevi să se întâlnească în grupuri mici. Acest aranjament permite elevilor să ajungă să 

se cunoască unii pe alții și să se stabilească o relație de mai mare încredere între ei. Elevii pot fi 

rearanjați pentru alte activități, pentru a obține mai multă varietate, iar grupurile mai mici vor 

furniza o bază stabilă de-a lungul perioadei școlare. 

Printre tipurile de activități utilizate pentru învățare sunt scurte filme video, lecturi și citirea 

diverselor materiale în forma asincronă, utilizând verificări ale înțelegerii cum sunt întrebările 

încorporate sau ”biletele de ieșire”. 

Se pot utiliza întâlnirile sincrone pentru o muncă interactivă, mai angajantă. “Dacă vrem ca elevii 

să vină la ore, dacă vrem ca ei să știe că merită să-și petreacă timpul acolo”, explică Kitchen, 
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“trebuie să fie realmente ceva activ și angajant pentru ei. Ori de câte ori ei pot lucra cu materia, o 

pot caracteriza, clasifica, organiza și pot avea gânduri despre ea, pot participa la discuții – toate 

acestea sunt lucruri deosebite care se pot face în grupuri mici.” 

 Conținutul trebuie simplificat și predat mai lent, deoarece învățarea online nu este 

propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, predând cele mai importante lucruri, 

într-un ritm mai lent. Pentru aceasta, Kitchen recomandă următoarele întrebări cheie: 

 Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate? Ce cunoaștere este esențială? 

 Ce cunoștințe și abilități au nevoie să acumuleze elevii înainte de a trece la clasa 

următoare? 

 Ce practici pot fi accentuate, deoarece sunt transferabile pentru mai multe arii de 

conținut? Abilitățile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze 

solide de cunoaștere prin texte și vorbire – toate pot fi predare în mai multe arii 

curriculare. 

 Ce unelte servesc unor scopuri multiple? Învățându-i pe elevi să folosească Padlet, de 

exemplu, acesta le dă oportunitatea de a utiliza unelte audio, desen, scriere și materiale 

video. De asemenea funcționează și uneltele non-digitale. Elevii pot folosi lucrurile pe 

care le găsesc în casă sau unele pe care nu le mai folosesc, pentru a îndeplini anumite 

sarcini, pe care le trimit apoi sub formă de fotografie. 

Instrucțiunile trebuie să fie ușor de găsit, explicite și multi-modale, deoarece nu ne aflăm în 

aceeași încăpere cu elevii și trebuie să funcționeze mult mai bine decât atunci când ne aflăm într-

o clasă fizică. De aceea, instrucțiunile trebuie furnizate într-o locație și la o oră constante, iar 

stabilirea lecțiilor să fie făcută astfel încât elevii să știe unde găsesc instrucțiunile de fiecare dată. 

Acestea trebuie să fie explicite, să le citim și recitim  ca să ne asigurăm că sunt cât mai clare 

posibil. De asemenea, este bine să oferim instrucțiunile multi-modal. Dacă este posibil, putem 

furniza instrucțiunile pentru teme atât în scris cât și într-un video, pentru ca elevii să poată 

alege varianta care funcționează cel mai bine pentru ei. Se pot oferi întâlniri sincron zilnic, sau 

săptămânal, iar elevii nu mai sunt restricționați la durata orelor și pot participa la orice întâlnire 

care funcționează cel mai bine pentru ei. (iar sesiunile pot fi și înregistrate, fiind accesibile 

pentru elevi ulterior, indiferent de timp). 
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 Notarea tradițională trebuie să cedeze locul feedback-ului, deoarece atunci când se  predă de la 

distanță, se pune accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii lucrează la teme și 

însărcinări, în loc să le fie date pur și simplu note la sfârșit. 

Majoritate platformelor de management al învățării, (cum este Google Classroom), au 

funcțiuni incluse pentru furnizarea de feedback. 

Evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație, deoarece în învățarea online, elevii 

pot trișa, așa că, dacă vor primi doar un simplu test sau chestionar, le este foarte ușor să caute 

acea informație. 

O soluție foarte bună este să-i punem pe elevi să creeze lucruri. Acestea pot fi filme video, 

interviuri audio, artă fizică sau digitală, compuneri scrise, benzi desenate și altele. E mai greu să 

trișeze atunci când trebuie să creeze sau să facă ceva. Atunci când elevii primesc o tema, în loc 

să ne concentrăm pe produsul final, trebuie să ne gândim la ceea ce dorim să facă cu acel produs. 

De aceea, tehnologia ar trebui să ridice nivelul de conștientizare al elevilor, să-i ajute să 

găsească răspunsuri la întrebările lor, să descopere noi întrebări care merită un răspuns, să-și 

imagineze noi posibilități, să-i inspire, să acționeze și să facă diferența. 
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SCRIERE COLABORATIVĂ - COLLABORATIVE WRITING  

Profesor Calotă Luminița  Elena 

Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

, 

 

Scrierea colaborativă este o metodă de lucru în grup care are loc la locul de muncă și în clasă. 

Cercetătorii extind ideea scrisului colaborativ dincolo de grupurile care lucrează împreună pentru a 

finaliza o sarcină de scriere. Colaborarea poate fi definită ca indivizi care comunică, fie oral, fie în formă 

scrisă, pentru a planifica, redacta și revizui un document. Succesul colaborării în munca de grup depinde 

adesea de planul de acțiune convenit de un grup. Uneori, succesul în scrierea în colaborare este împiedicat 

de eșecul unui grup de a comunica în mod adecvat strategiile dorite.  

Scrierea colaborativă se referă la un proces distribuit de muncă care implică scrierea, rezultând 

în coautorizarea unui text de mai mulți scriitori. Scrierea colaborativă include trei componente necesare 

pentru ca procesul de scriere să funcționeze, care includ: Interacțiunea dintre participanți pe parcursul 

întregului proces de scriere. Fie că este vorba de brainstorming, de scrierea unui proiect al proiectului sau 

de revizuire. Puterea partajată între participanți. Toți cei incluși în proiect au puterea de a lua decizii și 

niciun membru al grupului nu este responsabil de tot textul produs.  

Producerea în colaborare a unui text unic și specific. Scrierea colaborativă este o caracteristică 

obișnuită a multor setări academice și de la locul de muncă. Unele teorii ale scrierii colaborative 

sugerează că, în procesul de scriere, toți participanții trebuie să aibă responsabilități egale. În acest punct 

de vedere, toate secțiunile textului ar trebui să fie împărțite pentru a se asigura că volumul de lucru este 

deplasat uniform, toți participanții lucrează împreună și interacționează pe tot parcursul procesului de 

scriere, toată lumea contribuie la planificare, realizare de idei, realizarea structurii textului, editare și 

procesul de revizuire.  

Alte teorii ale scrierii în colaborare propun o înțelegere mai flexibilă a fluxului de lucru care ține cont de 

diferite niveluri de contribuție în funcție de expertiza, interesul și rolul participanților.  

Motive pentru utilizare  

Adesea, scrierea colaborativă este utilizată în cazurile în care o sarcină de muncă ar fi copleșitoare pentru 

o persoană să producă. Prin urmare, proprietatea asupra textului provine de la grupul care l-a produs și nu 

doar de la o singură persoană. Cercetătorii Joy Robinson, Lisa Dusenberry și Lawrence M. Halcyon, au 

realizat un studiu de caz care investighează productivitatea unei echipe de scriitori care au folosit practica 

scrisului colaborativ întrețesut și au descoperit că echipa a fost capabilă să producă un articol publicat, un 

articol de doi ani, o propunere de finanțare, un poster digital și fizic, un raport de cercetare intermediar și 

prezentarea conferinței pe parcursul a trei ani. Scriitorii au folosit instrumente virtuale precum funcția 
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vocală Google Hangouts pentru check-in-uri de grup, pentru a purta discuții de grup și pentru a scrie în 

grup.  

Google Docs a fost utilizat pentru a permite fiecărui membru al echipei să editeze și să adauge scrieri într-

un document partajat pe tot parcursul procesului de scriere.  

Tipuri  

Procesele de scriere colaborativă sunt extrem de dependente de context.  

Atât pentru scrierea academică, cât și pentru cea de afaceri, au fost identificate mai multe terminologii 

pentru procesele de scriere colaborativă, inclusiv:  

Scrierea unui singur autor sau Collegial: o persoană conduce, compilează ideile de grup și scriu.  

Scriere secvențială: fiecare persoană își adaugă sarcina, apoi o transmite pentru ca următoarea persoană să 

o editeze liber.  

Diviziunea orizontală sau scrierea în paralel: fiecare persoană face o parte a întregului proiect și apoi un 

membru îl compilează.  

Scrierea diviziei stratificate : fiecare persoană joacă un rol în procesul de compunere a unui proiect 

datorită talentelor. Scriere reactivă sau reciprocă : grupați toate lucrările și scrieți proiectul în același timp, 

ajustând și comentând lucrările tuturor 

Opinii despre scrierea în colaborare Lingvistul Neomy Storch, într-un studiu australian din 

2005, a descoperit că reflecțiile referitoare la scrierea colaborativă în ceea ce privește cursanții de limbi 

străine în clasă au fost copleșitor de pozitive. Studiul a comparat natura scrierii în colaborare a muncii 

individuale cu cea a muncii în grup, iar Storch a constatat că, deși grupurile asociate au scris texte mai 

scurte, munca lor a fost mai complexă și mai precisă în comparație cu lucrările individuale. Studiul a 

constat din 23 de participanți: 5 care lucrează individual și 18 care lucrează în perechi. Perechile au fost 

formate din 2 perechi masculine, 4 perechi feminine și 3 perechi masculin / feminin. Intervalul de vârstă a 

fost de 19 până la 42 de ani și toți participanții provin din țări asiatice. Grupurile împerecheate au fost 

echipate cu reportofoane și au fost încurajate să vorbească prin sarcina lor de scriere. După finalizarea 

sarcinilor, 1–4 zile mai târziu grupurile asociate au fost intervievate individual despre experiența lor în 

scrierea colaborativă; interviurile au fost, de asemenea, înregistrate. Interviurile post-repartizare au arătat 

că majoritatea elevilor (16) au dat opinii pozitive despre munca în grup, dar doi studenți au considerat că 

munca în grup este cel mai bine rezervată pentru activități orale și discuții, mai degrabă decât pentru a 

scrie sarcini. De exemplu, un intervievat a subliniat faptul că în cadrul lucrărilor de grup se schimbă liber 

ideile și când citesc un paragraf, fiecare persoană din grup poate alege idei importante în paragraf. Potrivit 

unui alt intervievat, scrierea în colaborare le-a permis elevilor să învețe unii de la alții, urmărindu-se 

reciproc lucrând. În afară de aspectul academic al scrierii colaborative, patru respondenți au susținut că 

munca în grup este o activitate distractivă și plăcută. Majoritatea persoanelor intervievate au dat recenzii 
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pozitive, dar unul a susținut că munca în grup a fost dificilă atunci când a fost vorba de a critica munca 

altuia, iar alta a susținut că există un dezechilibru de putere atunci când scrierea se bazează pe abilități. 

Cei doi studenți care erau puternici oponenți ai scrisului colaborativ au dezvăluit că era greu să se 

concentreze asupra muncii lor și că erau jenați de presupusele lor abilități de engleză. Doctorandul Jason 

Palmeri a constatat că, atunci când a venit vorba de colaborarea inter-profesională, majoritatea 

problemelor provin din comunicarea greșită. În diferite discipline, o persoană poate avea un nivel de 

expertiză și înțelegere care este străin altuia. Articolul a dat exemplul unei asistente medicale și a unui 

avocat care au domenii de expertiză diferite, deci au avut o înțelegere diferită a conceptelor și chiar sensul 

acelorași cuvinte. În timp ce o mare parte din probleme au rezultat din comunicarea greșită, articolul 

susținea că unii asistenți medicali consultanți au rezistat schimbărilor în ceea ce privește modificarea 

stilului lor de scriere pentru a se potrivi înțelegerii sau standardelor avocaților.  

Ca instrument educațional  

Scrierea colaborativă este utilizată de educatori pentru a preda autorilor novici de toate vârstele și 

nivelurile educaționale să scrie 

. Scrierea colaborativă îi ajută pe participanți să exploreze, să discute și să ajute cu capacitățile de 

învățare.  

 Cantitatea de învățare și creștere.  

În ultimii zece ani, majoritatea studiilor afirmă că majoritatea studenților sunt motivați în scrierea 

colaborativă datorită îmbunătățirii competențelor de scriere. Când elevii lucrează în grupuri, în general se 

produce un text mai scurt, dar mai bun, cum ar fi acuratețea și îndeplinirea gramaticală. Oferă elevilor idei 

și le oferă informații. Un studiu realizat de Stephen Bremner, profesor de engleză la Universitatea din 

Hong Kong , a investigat opt manuale de comunicare în afaceri pentru a testa profunzimea în care le-a 

oferit studenților cunoștințe despre scrierea colaborativă la locul de muncă și cum să execute aceste 

procese. Studiul a constatat că, în general, manualele au evidențiat rolul scrisului colaborativ la locul de 

muncă. Manualele au enumerat avantajele scrierii în colaborare, cum ar fi economisirea de timp, 

documente mai superioare datorită punctelor forte și cunoștințelor specializate ale fiecărui individ, un 

mesaj bine elaborat datorită muncii în echipă, abilităților echilibrate și interesului de a atinge un obiectiv 

comun. Articolul susținea că manualele examinate le oferea studenților o cunoaștere de bază a colaborării 

la locul de muncă, dar le lipseau și informațiile care le arătau elevilor realitățile scrierii colaborative la 

locul de muncă, cu puține activități prezentate în manuale care reflectă activitățile de colaborare la locul 

de muncă. Multe dintre activitățile care au prezentat munca în grup păreau mai degrabă mai idealiste 

decât bazate pe realitate, unde procesul de scriere a avut loc doar în medii controlate și ordonate. Bremner 

a constatat, de asemenea, că munca de grup în clasă, de asemenea, nu a simulat corect ierarhiile puterii 

prezente la locul de muncă.  
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Instrumente  

- Atlas este un wiki-ca platformă de creație gestionat-Git de la O'Reilly Media , care se bazează pe open 

source manager de web Git depozit ( sistem de control al versiunii ) " GitLab ".  

- Pentru scrierea de cod colaborativă, majoritatea sistemelor de control al reviziilor precum Team 

Foundation Version Control (utilizat în Team Foundation Server ) și Git (utilizate în GitHub , Bitbucket , 

GitLab și CodePlex ) sunt utilizate în scriere paralelă.  

- Editori colaborativi în timp real precum Etherpad , Hackpad , Google Docs , Microsoft Office și 

Authorea .  

- Platformele online se concentrează în principal pe ficțiunea colaborativă care permite altor utilizatori să 

continue povestea unei povești, cum ar fi Protagonize și Ficly . 

- Wikis cum ar fi Wikipedia , Wikia și TV Tropes .  
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Integrarea TIC în activitatea didactică are, mai ales ȋn contextul actual, numeroase 

avantaje, în măsura în care se identifică nevoile reale care pot fi împlinite prin metode specifice 

şi acestea se reflectă ȋn modul ȋn care școala reușește să formeze un elev care să înțeleagă critic 

importanța folosirii TIC în orice domeniu de activitate.  

Ca profesori, trebuie să înțelegem că tehnologia modernă care facilitează accesul la 

informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc 

foarte important în viața elevilor noștri, iar acest aspect poate și trebuie valorificat ȋn mod cât 

mai variat în activitatea didactică pe care o desfășurăm acum cu preponderenţă ȋn mediul virtual.   

Un prim avantaj îl constituie chiar faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu 

utilizarea internetului și a mediilor de socializare, cărora statistic vorbind, le acordă o bună parte 

din timpul lor, pot fi, în principiu, convinși să le utilizeze și în activitatea școlară. Internetul, 

spațiu virtual labirintic, are aspecte pozitive, dar și negative. Integrarea TIC în activitatea 

didactică, din această perspectivă,  poate avea un dublu avantaj: pe de o parte, permite accesul 

rapid la informații, pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o o 

manieră constructivă și eficientă. De exemplu, la limbi străine, elevii pot utiliza internetul ca 

sursă de documentare, ca spaţiu pentru lectură și adesea îl preferă consultării variantei 

tradiționale a dicționarului sau a lecturii tradiţionale. 

Cadrul didactic este factorul cheie în formarea şi orientarea elevilor în direcția selectării 

judicioase și critice a surselor şi resurselor pe care le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că 

nu orice informație găsită pe internet este valoroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor 

ipoteze de lucru sau ca dovadă în susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii 

dintre tehnologie și educație. Care este finalitatea imediată a acestui proces? Plăcerea explorării, 
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urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, combinare și sintetizare a datelor obținute. 

Schimbul de experinţă şi bune practici pe care elevul modern le poate realiza cu alţi elevi de 

vârsta sa, de aceeaşi naţionalitate, sau din medii sociale şi culturale diferite. Elevul ȋnvaţă să 

colaboreze, să interacţioneze, să exploreze zone care i-ar fi interzise ȋn ȋnvăţarea de tip clasic. 

Unul dintre dezideratele școlii actuale îl reprezintă dezvoltarea competențelor de lucru 

prin colaborare și TIC-ul poate fi integrat și aici cu succes. Printre aceste strategii de tip 

colaborativ ȋn cadrul orelor de limbi moderne poate fi menţionată scrierea colaborativă. Aceasta 

este deseori utilizată de profesorii de limbi străine pentru a preda elevilor de toate vârstele și 

nivelurile educaționale actul scrierii. Scrierea colaborativă îi ajută pe participanți să exploreze, să 

discute și să ȋmpărtăşească idei, ȋmbunătăţindu-şi astfel capacitățile de învățare şi de exprimare 

ȋn scris.  

În ultimii ani, majoritatea studiilor afirmă că atât profesorii cât şi elevii sunt motivați să 

opteze pentru scrierea colaborativă tocmai datorită acestei îmbunătățiri a competențelor de 

scriere. Când elevii lucrează în grupuri, în general se produce un text mai scurt, dar mai bun, cu o 

atenţie mult mai sporită ȋn ceea ce priveşte acuratețea și corectitudinea gramaticală. De exemplu, 

platforma E-twinning, ca parte a programelor Erasmus, oferă posibilitatea realizării unor proiecte 

între școli din toate colțurile Europei, pentru toate categoriile de vârstă și pe teme dintre cele mai 

diverse. Toate activitățile se desfășoară în spațiul virtual care utilizează instrumente variate 

precum blogurile, chat-ul, diverse aplicaţii, TwinSpace-ul prin care elevii pot intra ușor în 

legătură cu alți elevi, din alte țări, lărgindu-și astfel orizontul cultural și de cunoaştere, dar pot 

ȋmpărtăşi şi actul scrierii ȋn comun de texte, articole, dezbateri, naraţiuni, texte creative şi 

originale etc. 

Avantajele scrierii în colaborare sunt evident numeroase şi demne de semnalat, cum ar fi 

economisirea de timp, documente sau texte net superioare datorită punctelor forte și 

cunoștințelor specializate ale fiecărui individ, un mesaj bine elaborat datorită muncii în echipă, 

abilităților echilibrate și interesului de a atinge un obiectiv comun, dar şi plăcerea oferită de 

diversitatea culturală şi lingvistică pe care o presupune acest proces.  

 

Faptul că astăzi profesorii au acces la site-uri specializate, forumuri profesionale și 

platforme de învățare  asigură o mai bună circulație a informației de specialitate și o mai 
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accesibilă legătură cu exemplele de bună practică  ale colegilor. Consider că și acest lucru este 

un avantaj al integrării TIC, pentru că un cadru didactic pregătit și aflat mereu în actualitatea 

meseriei sale este o condiție  a succesului procesului educativ. Posibilitatea de arhivare a 

documentelor realizate pentru diferite lecții, de realizare a unei statistici sau grafice care să ofere 

o imagine completă a evaluării și a progresului elevilor de-a lungul unei perioade lungi de timp 

reprezintă aspecte care ușurează și îmbunătățesc activitatea unui profesor. 

Ca urmare, dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii 

acestora reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala, prin specialiștii săi, trebuie să 

manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu 

beneficiarii săi direcți. 
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LECTURĂ, SCRIERE ȘI ÎNVĂȚARE COLABORATIVĂ 

                                                                                  Profesor Costescu Sanda Adriana  

                                                                                      Școala Gimnazială Voineasa, jud .Vâlcea 

 

 

     Apariția tehnologiilor informaționale, și în special a internetului, a dat locul la noi forme de 

scriere și la noi forme de lectură care rup cu concepție închisă legată de regimul tipărit și care 

redimensionează concepția creativ dând naștere noțiunilor care redirecționează funcția într-un 

sens  polimorf, extragându-l în multe cazuri din circuitul de publicare în sine. 

     Legăturile caracteristicile contractuale și tehnologice ale sistemului tipărit se diluează într-o 

varietate de forme care lărgesc considerabil domeniul editorial.  În ultimul deceniu a existat un 

interes tot mai mare pentru impact pe care le-au avut noile tehnologii - în special mass-media 

digital  transmise prin computere și componente mobile. Citirea, în sine, este un “Proces 

„multimodal”: vizual, tactil, emoțional —iconoclastic sau rațional— care implică suporturi, 

limbi și punți de proximitate mai diverse.  

      Evoluția lecturii a însemnat deplasarea vechilor forme de reproducere și distribuție, precum 

și apariția unor amenințări continue. Mass-media au evoluat către formate mai puțin durabile: de 

la codex la hârtie, de la hârtie la format electronic, aceasta cu discuția consecventă asupra 

problemei protejării informațiilor și unde, așa cum a stabilit Roger Chartier (2001: 72-86), 

Biblioteca va juca un rol imens în asigurarea păstrării cărții tipărite. Apariția tiparului a permis 

accesul cărților la sectoare largi ale populației; În prezent, aceste sectoare s-au înmulțit 

considerabil prin acces ușor, rapid și vast în toate colțurile lumii prin câteva clicuri, deși pentru 

aceasta trebuie să fi fost modificate multe principii stabilite, care sunt în același timp de origine 

și cauza mutației în curs. 

     Cartea electronică, în convergență cu fenomenul expansiunii Internetului și proliferarea 

dispozitivelor mobile (laptop, telefon mobil, PDA, miniconsolă și, într-o măsură mai mică, e-

reader) în viața de zi cu zi a cetățenilor din țările dezvoltate economic , au început să 

transfigureze figura cititorului, obiceiurile lor de citire și scriere, deschizând noi punți astfel încât 

formele autentice să se manifeste în modul în care textele scrise sunt concepute, produse, citite, 

utilizate, schimbate, distribuite și reprelucrate. Această revoluție a cărții nu numai că a provocat 

un impact puternic în domeniul publicării, dar începe să fie și o chestiune de îngrijorare în rândul 

cercetătorilor și al agenților culturali, datorită consecințelor pe care mutațiile psiho-cognitive 

implicate de lectura multimodală le-ar putea avea asupra obiceiurilor de lectură, precum și noile 

modalități de a accesa vastul univers de conținut vărsat pe internet. 
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     Definiții diferite ale scrierii colaborative 

„Înțelesul termenilor colaborare și scriere colaborativă sunt dezbătute, extinse și rafinate; nu se 

vede nicio decizie finală. Pentru unii critici, precum Stillinger, Ede și Lunsford și Laird, 

colaborarea este o formă de „scriere împreună” sau „autor multiplu” și se referă la acte de scriere 

în care două sau mai multe persoane lucrează în mod conștient împreună pentru a produce un 

text comun. Chiar dacă doar o persoană „scrie” textul, o altă persoană care contribuie cu idei are 

un efect asupra textului final care justifică apelarea atât a relației, cât și a textului pe care îl 

produce colaborativ. Pentru alți critici, colaborarea include aceste situații și se extinde și pentru a 

include acte de scriere în care unul sau chiar toți subiecții de scriere ar putea să nu fie conștienți 

de alți scriitori, fiind separați de distanță, epocă, sau chiar moartea. "-Linda K. Karrell 

     Citirea socială sau colaborativă este una care are loc pe platforme virtuale, configurând o 

comunitate care dezvoltă diferite forme de schimb, partajând comentarii, adnotări, evaluări, 

etichete și, în unele cazuri, cărți și lecturi. 

     Citirea socială urmează logica internă a rețelei, în care structura taxonomică propusă pentru a 

o ordona și explora este definită în patru linii fundamentale: 

Rețele sociale (rețele sociale). 

Organizarea socială și inteligentă a informațiilor. 

Aplicații și servicii (mashup-uri). 

     Una dintre caracteristicile fundamentale ale acestui mediu este că fiecare dintre aceste linii 

poate fi combinată cu restul. 

     Un element transversal și întotdeauna prezent în resursele Web 2.0 este accentul său asupra 

socialului. Dezvoltările digitale oferă o gamă largă de alternative pentru schimbul și comunicarea 

multimedia (audio, text și video) între internauți. Această calitate favorizează în mod 

semnificativ formarea de comunități virtuale și rețele de colaborare între egali. O altă 

particularitate care reies din faza actuală a internetului este proeminența utilizatorilor. 

     Scriere colaborativă implică două sau mai multe persoane care lucrează împreună pentru a 

produce un document scris. Numită și scriere de grup, este o componentă semnificativă a muncii 

în lumea afacerilor și multe forme de scriere de afaceri și scriere tehnică depind de eforturile 

echipelor de scriere colaborativă. 

     Ca fundament pedagogic, scris colaborativ a fost, pentru primii susținători ai pedagogiei 

feministe, un fel de răgaz din limitele abordărilor tradiționale, fagogocentrice, autoritare ale 

predării ... Presupunerea care stă la baza teoriei colaborative este că fiecare individ din grup are o 

oportunitate egală de a negocia o poziție, dar în timp ce există o aparență de echitate, adevărul 

este, după cum observă David Smit, metodele de colaborare pot fi, de fapt, interpretate ca 
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autoritare și nu reflectă condiții în afara parametrilor mediului controlat al clasei. "-Andrea 

Greenbaum 

     Scrierea unui roman, construirea unui site, scrierea unui jurnal de călătorie ... atâtea activități 

care pot fi desfășurate în colaborare de către elevi,  studenți, dar care nu sunt întotdeauna ușor de 

configurat. Trei studii ... arată că un factor crucial pentru succesul muncii colaborative este de a 

permite elevilor să comunice ușor și des. Timpul disponibil pentru scriere este, de asemenea, o 

variabilă importantă. În cele din urmă, un al patrulea studiu constată că atunci când proiectul de 

scriere colaborativă este motivant, calitatea argumentelor elevilor se îmbunătățește. Important 

este să cunoaștem obiectivele și constrângerile proiectului de scriere colaborativă pentru a putea 

găsi soluții eficiente.  

Recomandări 

- Asigurați-vă că elevii pot comunica ușor și des în timpul activității de scriere colaborativă. 

- Pentru a alege între poșta electronică și chat, acesta din urmă pare să fie mai potrivit pentru 

comunicare pentru a scrie un articol de colaborare. 

- Construirea unui plan sau a unei diagrame a articolului colaborativ permite exprimarea unui 

număr mare de argumente, dar nu ar trebui să se facă în detrimentul timpului disponibil pentru 

redactarea  unui articolului.  

     Prin prezentarea unei experiențe de scriere în colaborativa , publicarea articolelor pe 

Wikipedia,  este posibila, pe Web 2.0, Web 2.0 (rețele sociale, bloguri, wiki etc.)  pentru a oferi 

sarcini pentru cursanții de limbi străine în scopul de a pune în aplicare o abordare interacțională, 

care este un factor puternic motivant pentru cursanții implicați în interacțiuni sociale reale care 

depășesc relația profesor-elev. 

    Puține dintre practicile pedagogice care îi determină pe cursanți să îndeplinească, în 

colaborare cu utilizatorii de internet care nu învață limbi străine, sarcini propuse pe Web 2.0 fără 

intenție didactică numite sarcini din viața reală. Astfel, în 20 de scenarii diferite, Mangenot și 

Louveau (2006, 99), chiar dacă subliniază interesul acestui tip de sarcini în care cursanții „se 

angajează  într-o comunicare reală”, propun doar o singură sarcină reală: participarea la forumul 

Guide du routard. Scrierea colaborativă este o modalitate excelentă de a “ hrăni” stiloul și de a 

învăța de la alți scriitori. Iată 3 spații Internet dedicate practicilor colective. 

Scriind la 4 mâini, la  6 mâini, la  8 mâini ... ca un zeu hindus. 

     Din fericire, Internetul, prin însăși natura sa, face destul de ușor angajarea în scrierea 

colectivă. Cu toate acestea, scrisul într-un grup poate fi destul de distractiv, formativ, chiar 

dezinhibator pentru tinerii autori care nu îndrăznesc să se angajeze într-un proiect solo. 
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     Exista totodata și Învățare colaborativă. Colaborarea este actiunea de a colabora si rezultatul 

ei; sinonimă este “ cooperarea”. Faptul de a coopera reprezintă munca in comun, conlucrarea. 

     Această învățare se bazează pe modelul prin care cunoașterea poate fi creată într-o populație 

în care membrii interacționează în mod activ prin schimbul de experiență și asemănarea de roluri 

complementare.   
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IMPORTANȚA LECTURII ÎN MODELAREA PERSONALITĂȚII 

ADOLESCENȚILOR 

                                                                               Profesor Nica Elena Mădălina  

Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Motto: Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri. Cel care nu citeşte, trăieşte o singură viaţă.                                                                                                                 

George R.R. Martin 

 

  Ataşat de civilizaţia imaginilor virtuale sau, mai recent, a laptopurilor sau a tabletelor, 

adolescentul contemporan pare să aparţină unei alte realităţi. Angajat într-o permanentă luptă 

contra timpul distrugător, el uită să trăiască, se îndepărtează considerabil de frumuseţea lumii. Ca 

urmare, este de-a dreptul dificil să-l convingi să citescă operele  operele lui Eminescu, Vieru, 

Vlahuţă, Rebreanu, Teodoreanu, Eliade, Arghezi, Blaga, Stănescu, sau  mulţi alţii. S-ar părea că 

tânărului de astăzi, suspendat într-o lume virtuală, îi este foarte dificil să se debaraseze de 

aceasta. 

           Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura elevilor este un act intelectual 

esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Pentru ca apropierea de carte 

să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o necesitate dorită şi trăită- e potrivit ca şi 

familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea 

alfabetului.  

  Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune. 

Influenţa pasiunii pentru citit, formată din anii copilăriei sau ai adolescenţei, poate să se resimtă 

toată viaţa, un astfel de exemplu dându-ne marile personalităţi culturale ale omenirii, care au fost 

cititori pasionaţi. Dacă repartizarea timpului petrecut în afara şcolii se face judicios, munca 

organizată sistematic devine o deprindere pentru tot restul vieţii. Numărul de ore destinat lecturii 

depinde de posibilităţile de asimilare ale elevului, de condiţiile lui de muncă, de nevoia simţită 

de elev de a citi. Lectura sistematică şi bine îndrumată îi ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul 

cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor conținuturile, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a 

limbajului. 

Timpul petrecut în fața monitorului calculatorului sau televizorului este un tip de 

divertisment pe care tinerii îl vor alege preponderant, dacă permitem să li se creeze o astfel de 
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obișnuință. Aceasta pentru că nu presupune niciun efort, dar nu oferă nici recompense. Cititul, în 

schimb, este un efort intelectual. Dacă îi învățăm treptat cu acest exercițiu al minții, vor 

descoperi cu timpul și singuri avantajele lecturii: ușurința a se exprima elegant în scris sau oral, 

capacitatea de „a jongla” cu informații din diverse domenii, facilitatea de a percepe fără efort 

subtilitățile unui text și, nu în ultimul rând, un grad ridicat de empatie, care le facilitează o mai 

exactă înțelegere a celor din jur. 

      Câteva beneficii pe care lectura le oferă  adolescentului: 

 Cititul îmbogățește vocabularul. Nu de puține ori,  am întâlnit cu toții adolescenți care au 

dificultăți în exprimare și nu cunosc sensul multor cuvinte. Lectura ajută adolescentul să se 

exprime, îl învață noi sensuri și informații. 

 Lectura lărgește orizonturile. În momentul în care citești mai multe cărți, afli lucruri 

nebănuite, lucruri pe care ai vrea să le trăiești, întâmplări și locuri pe care ai vrea să le 

cunoști. Astfel, adolescentul devine mai ambițios, își va dori să reușească în viață. Va învăța 

să privească lucrurile din mai multe unghiuri și nu va mai fi închistat. 

 Lectura îmbogățește cultura generală. Foarte mulți dintre cei care citesc au o cultură 

generală demnă de invidiat. Școala nu reușește să acopere tot ceea ce noi ar trebui să știm, de 

aceea este esențial să citim cărți. Citește orice, este bine să știi din toate câte ceva! 

 Lectura educă și disciplinează. În toate cărțile sunt personaje pozitive și personaje negative. 

Pe principiul binele învinge răul, tânărul va dobândi valori morale indispensabile formării lui 

ca un adult responsabil. 

 Cititul te ajută să cunoști viața. În cărți sunt dezbătute toate problemele omului, toate 

riscurile, eșecurile, împlinirile și reușitele sale.  Citind, adolescentul va învăța să le înfrunte 

cu optimism și curaj.  

 Cărțile formează. Lectura formează personalitatea elevului, îl ajută să înțeleagă  care sunt 

adevăratele valori ale vieții. 

 Lectura înseamnă bogăție. Un tânăr care citește mult, va fi un om împlinit sufletește și va 

dobândi o spiritualitate ieșită din comun. Cărțile sunt cele mai de preț avuții, din ele afli 

secretul reușitei. 

Alegerea potrivită a cărţilor duce la formarea interesului pentru lectură. Ele trebuie să fie 

potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele elevului. Pentru a-i determina pe elevi să devină 
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cititori pasionaţi, este necesar să se formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul pentru lectură. Uneori 

mediul familial influenţează atitudinea faţă de lectură.  

     Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și 

dificultățile în abordarea liricului, m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc 

elevul în bibliotecă și în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale/aplicații din zona 

media.Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experiențele de lectură. 

Uneori nici nu se ajunge până acolo: sunt piedici de cuvinte, înțepeniri în stratul de suprafață al 

textului. Pentru ca poezia să nu fie o simplă înșiruire de cuvinte, comodă sau convențională, e 

nevoie ca ochiul interior să fie pus în stare de vibrație, vibrație ce trebuie să emane din și prin 

text. Tocmai în ajutorul textului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a 

efortului de receptare sau dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului 

de lectură, consider că un auxiliar media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la 

deblocarea canalului receptor al elevului. De aceea, consider importantă intrarea în text, care se 

poate face nu numai printr-o simplă lectură – realizată sau nu cu har de către dascăl – ci și printr-

o înregistrare audio sau o mărturie video a poetului însuși. Audierea variantei muzicale a textului 

liric va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l pe elev să-l înțeleagă pe acel care și-a 

așternut sufletul în cuvinte. Cred că asocierea dintre cuvânt/text-muzică-imagine permite 

(re)lectura motivată a textului, altfel decât prin simpla citire lui citire și înlesnește ajungerea la 

miez, adică la semnificațiile operei, contribuind la formarea sensibilității estetice a elevului și 

trezind interesul pentru lectură. 

Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie 

să constituie o cerință obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor. 

Controlul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă profesorului de limba și literatura 

română, spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea, neglijarea 

cărților.  

 

Bibliografie:  

Popescu, Ion, Lectura elevilor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,  1983 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

 

Profesor Popescu Diana-Filofteia 

Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

 

 Utilizarea calculatorului a devenit o necesitate şi o constantă a zilelor noastre. 

Calculatorul ajută în procesul receptării, transmiterii, stocării şi prelucrării informaţiei într-o 

manieră care favorizează dezvoltarea capacităţilor de autoinstruire ale elevilor. IAC prespune 

exploatarea funcţiunilor didactice pe care le poate îndeplini acest mijloc modern de instruire pe 

baza unui  demers de asistare algoritmizat. 

 

Terminologie specifică 

  

  Soft educaţional este un program proiectat în raport cu o serie de coordonate pedagogice 

(obiective fixate pe clase comportamentale, conţinut specific, caracteristicile grupului ţintă) şi 

tehnice (asigurarea interacţiunii individualizate, a feedbackului secvenţial şi a evaluării 

formative);  

în sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi utilizat în 

instruire/învăţare.  

Clasificare softuri educaţionale: 

a. Tutorialele/Softurile interactive pentru predarea de noi cunoştinţe 

b. Softuri de exersare (Drill-and-Practice).  

c. Softuri de simulare  

d. Jocurile educative.  

e. Softuri pentru testarea cunoştinţelor 

 

 AEL=ADVANCED eLEARNING este o platformă integrată completă de instruire şi 

gestiune a conţinutului bazată pe principii educaţionale moderne, dedicată mediilor educaţionale 

şcolare din învăţământul preuniversitar şi universitar şi celor de instruire din cadrul corporaţiilor. 
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AEL oferă facilităţi de gestionare şi prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional: 

materiale interactive tip multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări, teste s.a. 

 

  Avantaje: 

- stimulează interesul faţă de nou -  implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare 

de cunoştinţe - principiul de bază al educaţiei asistate de calculator; 

- dezvoltă gândirea logică - descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate 

secvenţial, organizarea logică a raţionamentului prin demersuri cognitive; 

- permite simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, experimente virtuale; 

- optimizează  randamentul predării - prin exemplificări multiple; 

- permite utilizarea metodelor activ-participative -procesul de învăţare devine dinamic, 

intuitiv; 

- contribuie la formarea intelectuală - prin autoeducaţie; 

- elevul învaţă în ritm propriu - modificarea comportamentul pe baza unui material; 

- atractiv şi relativ uşor de utilizat; 

- creează situaţii problemă cu valoare motivaţională; 

- asigură  îmbunătăţirea conexiunii inverse; 

- presupune desfăşurarea unor activităţi diferenţiate; 

- asigură aprecierea obiectivă a rezultatelor obţinute – testele interactive de evaluare; 

- presupune exploatarea resurselor distribuite la distanţă; 

- permite accesul la bibliotecile virtuale - colecţii de reviste, ilustraţii, cărţi, scheme, poze, 

picturi etc. 

- permite munca în colaborare prin comunicare: poşta electronică, grupuri de discuţii pe teme 

pedagogice între indivizii interesaţi, grupuri de ştiri etc.  

- se extinde portabilitatea programelor educative-programele de învaţământ la distanţă (ID); 

- oferă iniţiere în vederea gestiunii informaţiei - educarea elevilor încă din clasele primare; 

- dezvoltă abilităţi practice de operare pe computer  - caracter formativ; 

- creşte calitatea  actului pedagogic. 
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Dezavantaje: 

- împiedică socializarea elevului, integrarea în colectivitate, adaptarea la realitatea vieţii în 

societate, realizarea de legături afective interumane; 

- problemele tehnice aferente funcţionării sistemelor de formare, de exemplu perturbarea 

reţelei de comunicaţie, defectarea echipamentelor de calcul, pirateria soft sau virusarea 

documentelor. 
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LES MULTIPLES FACETTES DE L’INTERNET  

Bibliotecar Miroiu Mihaela, Școala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

Bibliotecar Păunoiu Valerica, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, jud. 

Vâlcea 

 

Les médias font partie de notre vie quotidienne, ils nous apportent une quantité énorme 

d’informations, mais pour arriver à l'information dont on a besoin, il faut savoir chercher. Et il 

est clair que de nos jours la voie la plus aimée d'accès à l'information est l'Internet. L’utilisation 

d’internet apparait souvent comme un instrument précieux nous permettant de faire presque tout 

mais pouvant présenter quelques failles non-négligeables.  

Premièrement c’est très facile d’utiliser Internet et son outil de recherche Google. En se 

connectant à l’Internet, on est relié à un vaste réseau qui couvre le monde entier. On peut accéder 

au site désiré en utilisant l’ordinateur, le portable, la tablette... Ainsi on peut avoir un accès 

illimité aux informations les plus récentes, aux données importantes qui peuvent nous aider dans 

la vie pratique. Donc, l’accès y est très facile, rapide et bon marché !  En outre, on peut sauver, 

imprimer les informations, on peut les citer dans nos ouvrages personnels. Elles sont souvent 

accompagnées de photos, d’une bande sonore, ce qui enrichit le contenu et facilite la rétention. 

Internet permet donc d’élargir son horizon éducatif et informatif. 

Internet est aussi devenu la principale source de communication, très à la mode et 

appréciée par les jeunes d’aujourd’hui qui offre un espace de liberté et de créativité. On peut 

chatter avec ses amis, aller sur des réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, lire et envoyer des 

courriels, jouer à des jeux en réseau. En outre, les messageries, comme MSN, sont des moyens 

de communication puissants et gratuits. En effet, on chatte avec des personnes du monde entier 

même si on ne les connaît pas physiquement pour le prix d’un abonnement. Personnellement, je 

parle, en direct, avec mes cousins français autant de fois que je veux sans me soucier de la note 

de téléphone. 

En troisième lieu, Internet est devenu une source agréable (parfois exclusive) de passer 

son temps libre : on peut écouter et télécharger des films, de la musique, regarder des films, des 
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séries en streaming, ce qui favorise d’autre part la piraterie. Tout d’abord, il est pratique et rapide 

de naviguer sur la toile afin d’accéder à une quantité impressionnante d'informations sur divers 

sujets. Imaginez que vous devez présenter un exposé sur les romains mais la bibliothèque est loin 

de chez vous, il vous suffit d’écrire l’intitulé de ta présentation sur un moteur de recherche, 

comme Google, et vous aurez accès à plusieurs sites où vous trouverez ce qu’il vous faut. 

Pour ceux qui sont très occupés, Internet facilite beaucoup les activités journalières -  on peut 

payer ses factures en ligne, on peut passer des commandes sur internet, dans un mot on 

économise  du temps. De plus, de nombreuses sociétés commerciales ont un site qui nous offre la 

possibilité d’effectuer toutes sortes d’actions en ligne. Ainsi, que je peux acheter un ordinateur 

ou payer mes factures depuis mon fauteuil. N’est-ce pas plus agréable que de faire la file devant 

les caisses ?  

Aujourd’hui, Internet est un membre à part entière de la famille. On peut tout faire grâce 

à Internet !  

On entend souvent dire «.l'internet, nous connaissons tous”. Mais malheureusement tout 

comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers. N'oublions pas les 

réseaux de pédophilie,  la violence, la pornographie que certains sites Internet favorisent. Pour 

les enfants les dangers sont partout sur Internet, mais surtout sur les chats. Les dialogues en 

direct, les courriels, messageries instantanées, partages de fichiers, et plus récemment les 

blogs où les enfants mettent leurs photos, les photos des amis, des parents, animaux et autres 

offrent des informations sur Internet accessibles à tous ! 

Mais, étant donné que n’importe qui peut créer un site, il faut vérifier les renseignements 

que l'on y trouve, car certains peuvent être faux. C’est pour cela qu’il est nécessaire de toujours 

consulter plusieurs sites pour faire un tri. 

Vu que, sur les forums de discutions, on prend un pseudo ne reflétant pas toujours la 

réalité, converser avec des inconnus peut être dangereux car on ne sait pas qui se cache derrière 

l’écran. Ainsi tu crois avoir donné rendez-vous à un adolescent mais tu te retrouves face à un 

adulte pervers. 
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Pour finir, si vous ne sécuriser pas votre ordinateur, un informaticien malhonnête peut le 

pirater. Par exemple, un hacker est capable de vous voler votre numéro de carte bancaire, de lire 

vos mails, de voir vos photos. 

D’autre part, on assiste aujourd’hui à une dépendance à Internet, une vraie addiction 

qui touche de plus en plus de monde. On passe des heures entières devant l’écran, on en devient 

dépendant et sédentaire, isolé, replié sur soi-même, on néglige sa condition physique, sa famille.. 

Les "digital native" ne conçoivent pas leur vie sans Internet, ni que cela puisse être nocif. 

Les ados sont très accros à tout ce qui est mode,  intégration de communautés virtuelles. Et 

Internet est le lieu idéal pour être au courant des dernières tendances. C'est le lieu où ils ont la 

liberté de s'exprimer sur des questions qu'un adolescent aurait du mal à poser ou à partager avec 

sa famille.  

 

          En conclusion, Internet  est devenu un „mal moderne”, c'est clairement un outil 

merveilleux dans divers domaines mais il faut savoir faire un choix des sites qu'on visite et le 

« consommer avec modération ». 
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LES COURS EN LIGNE, UNE NÉCESSITÉ 

                                  Profesor Vană Ramona,  

Școala Gimnazială Berislăvești, jud. Vâlcea                                  

                                                                                                                                           

L' apprentissage des langues est une activité qui s' adresse à tous, peu importe l' âge ou le 

choix qui à mené à la décision d' étudier. Apprendre une langue étrangère peut être une   

experience agréable et enrichissant. L' essentiel est de trouver la méthode qui convient le mieux 

aux besoins et au temps dont nous disposons. La rentrée scolaire de septembre 2020 reste, sans 

doute, inoubliable pour toute le monde: élèves, professeurs, parents...Le Covid -19 a boulversé 

notre vie et, l' éducation même a été touchée par la pandémie, car les écoles sont pasées à l' 

enseignement en ligne. Au début, c' était difficile, pour moi, mais ausssi pour mes élèves. C' est 

pourquoi j' ai tout de suite commencé à suivre des formations en ligne et chercher des idées qui 

pourraient m' aider. 

Les cours en ligne excluent le contact direct avec les apprenants et exigent certaines 

compétences techniques tant du côté de l'enseignant que du groupe. Si on organise bien l'espace 

de communication et les documents partagés, la vie de tout le monde est plus facile. Moi, j'ai par 

exemple créé un dossier pour chaque groupe et chaque apprenant sur Google Drive et aussi sur 

Google Classroom. Quelle que soit la plateforme qu'on utilise, il y a toujours un chat, c'est un 

outil génial. Le professeur peut facilement noter des mots et des structures, corriger des erreurs, 

envoyer des liens pour Jamboard, par exemple, ou des vidéos sur Youtube. On peut utiliser le 

chat, aussi pour encourager les apprenants à participer et leur faire travailler la compétence de 

production écrite. Par exemple, on pose une question ouverte à un apprenant et on demande aux 

autres d'y répondre aussi mais en écrivant leur réponse dans le chat. Ainsi, tous les apprenants 

sont actifs et pratiquent la production écrite.  

Une autre méthode qu'on peut utiliser c'est la classe inversée: on demande aux apprenants 

de faire tout ce qui est faisable en autonomie à la maison ou de regarder le document déclencheur 

proposé dans la ressource et, pendant la séance, on vérifie s’ils ont bien compris en leur 
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proposant un QCM, des questions ouvertes, un exercice vrai/faux. On passe ensuite aux activités 

qui mettent l'accent sur l'utilisation du point de grammaire ou du sujet anlysé. 

Maintenant, il est possible de jouer en ligne, on peut créér différents jeux à nos 

apprenants  sur  Kahoot, LearningApps, Purpose Games, Wordwall, Quizlet, Edpuzzle. Pour 

chaque application on trouve des tutorials, elles sont gratuites, on doit seulement nous enregistrer 

et puis explorer les contenus. Les apprenants aiment les jeux et ainsi les cours en ligne 

deviendront plus attractifs. C'est en pratiquant qu'on apprend! 

Les nouvelles technologies sont omniprésentes et leur utilisation dans le monde du FLE 

est inévitable. Il ne faut pas oublier que la seule différence entre les cours en ligne et les cours en 

présentiel, c'est l'écran qui nous sépare de nos élèves. Il faut donc travailler toutes les 

compétences, bien planifier chaque séance de manière à ce qu'elle ait une structure claire et 

déterminer l'objectif de chaque cours. Il y a toujours des activités qui marchent mieux que d' 

autres et certaines qui ne fonctionnent tout simplement pas bien, quelle que soit la forme du 

cours. On doit être bien préparés, si on veut évoluer dans notre métier. On doit apprendre à être 

flexibles pour s'adapter au monde d'aujourd'hui qui change de jour en jour. 
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LES CLASSIQUES LITTÉRAIRES À L’HEURE DE LA MODERNITÉ 

Profesor Barbu Marcela,  

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

     « Fahrenheit 451 : température à laquelle le papier s’enflamme et se consume. » Fahrenheit 

451 est un roman de science-fiction de Ray Bradbury, publié en 1953 aux Etats-Unis. Tout 

comme le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley ou 1984 de Georges Orwell, Fahrenheit 451 

est une dystopie, c'est-à-dire une contre utopie qui présente un futur sombre dans une société 

généralement totalitaire. Dans cet état totalitaire, dans ce futur indéterminé, les livres, considérés 

comme dangereux, sont interdits et brûlés.  

     Aujourd'hui on ne brûle pas les livres. Ou plutôt on ne les brûle plus. Il arrive qu'on les 

interdise, et encore, rares sont les pays occidentaux où une censure officielle continue de 

s'exercer sur les œuvres de l'esprit. Aujourd’hui, les livres sont tout simplement délaissés, 

relégués au fond des greniers, oubliés. Surtout les livres des auteurs classiques, souvent perçus 

comme ennuyeux, poussiéreux.  

     Néanmoins, les classiques n’ont pas besoin d’être lus pour être présents dans le paysage 

culturel. Il suffit de voir comment un certain nombre d’entre eux sont durablement inscrits dans 

les replis de la mémoire collective. Ils vont ainsi laisser de belles traces dans la langue, voire 

dans plusieurs langues,  qu’ils contribuent à enrichir. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Dante 

pour employer et comprendre le mot «dantesque»,  référence implicite à la première partie de La 

Divine Comédie : L’Enfer. Idem pour «homériques» (référence implicite à L’Iliade d’Homère), 

idem pour «odyssée» (référence implicite au voyage d’Ulysse dans L’Odyssée), idem pour 

rabelaisien (allusion à la gaieté truculente de la langue de l’auteur de Gargantua) ou encore pour 

«kafkaïen» qui fait allusion à l’univers oppressant du Procès de Kafka. On peut retrouver 

également dans la langue quelques héros de chefs-d’œuvre classiques, sous la forme de types 

humains quasi universels : un don juan, un tartuffe, un don quichotte, une bovary, et même, plus 

récemment, une lolita ! On pourrait ajouter à cela toutes les allusions et citations-clichés attestant 

des traces culturelles déposées par les classiques : la madeleine de Proust, le divertissement 
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pascalien, un spleen baudelairien ; «La raison du plus fort est toujours la meilleure» (La 

Fontaine) / «Etre ou ne pas être, telle est la question» (Hamlet) / «Il faut cultiver notre jardin» 

(Candide, Voltaire). Chacun pourra continuer cet inventaire à la Prévert ! A l’évidence, il est 

facile d’évoquer les classiques sans même les avoir lus. Et c’est ce que font la plupart des gens. 

Et la plupart de nos élèves qui, au lieu de lire les romans pour préparer leur bac, se contentent 

d’en lire le résumé ou de regarder le film!  

     Les classiques ça sert à rien, c’est pour les vieux », « les classiques c’est vraiment parce que 

c’est obligé de les lire à l’école qu’on les lit »… La liste de critiques est longue mais la 

polémique n’est pas nouvelle : le débat date de 1680 et la querelle dite « des Anciens et 

des Modernes » fait toujours actualité. Faut-il donc encore lire les classiques ?  

     Jean Valjean, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan ou Cosette… Nous avons tous grandi 

avec ces héros de la littérature classique, bercés par leurs histoires fantastiques qui nous 

transportaient dans des univers plus magiques les uns que les autres. Les Fables de La Fontaine 

nous ont appris la sagesse de la vie, certaines pièces de Shakespeare l’amour, Candide la 

tolérance… Nous devons beaucoup de ce que nous sommes aujourd’hui à ce patrimoine qu’ils 

nous ont légué. Nous oublions que le présent et le futur reposent sur le passé, que nous devons 

notre modernité au labeur de ces nombreux écrivains, poètes et philosophes qui ont fait du 

monde ce qu’il est aujourd’hui et qu’il est indispensable de connaître, même sommairement, la 

contribution des uns et des autres. Passer outre la lecture de ce patrimoine serait comme décider 

de construire une maison sans fondations : elle s’effondrerait inéluctablement. Ainsi, la 

littérature classique est un outil pédagogique certain, destiné à nous faire comprendre le monde 

et les hommes puisque les grands sujets sont universels et intemporels. 

 

     Plus encore, les classiques peuvent être des outils servant à maîtriser la langue et les mots, 

amplifiant les aptitudes à communiquer des apprenants. Les littéraires ne sont-ils pas pour la 

plupart des virtuoses de la communication ? Il est évident qu’en lisant Proust par exemple, dont 

les phrases font plus de trois pages, ils pourraient dépasser le stade de la locution Sujet + Verbe + 

Complément. En effet, le travail des « Anciens » était fastidieux puisque soumis à une 

réglementation institutionnelle contraignante et sévère, à des conditions d’existence et de 

production difficiles, faisant de leurs œuvres de véritables exercices de style et de fond. Les 

classiques, contrairement aux auteurs contemporains, « ne suivent pas les règles, ils en 
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imposent » ! Ainsi, lire les classiques devient une nécessité pour qui cherche à acquérir un savoir 

magistral de la langue. 

 

     Toutefois, les classiques ne sont pas uniquement des productions grammaticales solennelles. 

Ces monuments peuvent éclairer également sur l’histoire, la psychologie, la morale, l’éthique… 

Leur lecture contribue ainsi à la construction d’une culture générale considérable et d’une 

expérience  importante pour qui veut mener une vie avertie. Comment comprendre les références 

récurrentes aux grands auteurs dans la littérature moderne si leurs œuvres leur sont inconnues ? 

Comment comprendre la folie du tueur dans Un Roi sans divertissement de Jean Giono sans 

avoir lu Perceval de Chrétien de Troyes ? 

 

     Montaigne nous le disait : « Tout a été dit et on ne fait que répéter ce qu’ont dit les Anciens ». 

C’est le cas d’Albert Camus qui s’inspirait toujours d’un conte philosophique de l’Antiquité pour 

écrire ses romans comme pour La Peste, par exemple, qui s’inspire clairement du Mythe de 

Sisyphe. C’est aussi le cas de La Fontaine qui a repris les Fables d’Esope, l’éthiopien noir qui 

vivait à Athènes ; des Lumières qui doivent beaucoup à Virgile.  Certes, nous pouvons très bien 

lire et apprécier le merveilleux récit de Véronique Ovaldé : Et mon coeur transparent, même sans 

comprendre l’allusion directe au poème de Verlaine, mais alors on y perd une certaine dimension 

poétique. C’est aussi le cas du  roman d’Amélie Nothomb : Frappe-toi le coeur ! dont le titre 

renvoie instantanément au merveileux vers de Musset:  

„ Frappe-toi le coeur, c’est là qu’est le génie! / C’est là qu’est la pitié, la souffrance et l’amour.” 

      

     Le plus souvent, le classique n’est pas aimé, parce qu’il est imposé comme un objet d’étude, 

prétexte, dans l’esprit des élèves, à exercices d’évaluation, en vue de l’obtention d’un diplôme. 

Le contexte scolaire brouille, il est vrai, la relation des jeunes avec l’œuvre classique : l’émotion 

attendue n’est pas au rendez-vous. Autre obstacle à une vraie lecture de plaisir : la difficulté, 

pour un grand nombre d’entre eux, à maîtriser les codes de lecture (linguistiques, socio-

historiques, et génériques) les empêche d’accéder au plaisir du sens. Quelle que soit la richesse 

esthétique de l’œuvre étudiée, quelles que soient la richesse et l’universalité des expériences 

humaines offertes (le conflit de l’amour et de l’honneur dans Le Cid ou Les illusions 

perdues d’une femme en quête d’amour, voire d’une âme en quête d’absolu dans Madame 
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Bovary), le texte classique trouvera rarement un écho chez des élèves qui ne sont pas souvent 

mûrs pour de telles aventures textuelles.     Même s’il arrive parfois de petits miracles au lycée 

ou à l’université, quand le classique fait signe à l’élève, dans l’ensemble, les rencontres 

heureuses avec les classiques restent exceptionnelles. On peut même se demander si leur étude 

scolaire imposée n’éloigne pas définitivement un certain nombre d’adultes de ces ouvrages de 

référence. Peut-être en ce domaine, faudrait-il plus de lectures et moins de commentaires, pour 

favoriser l’appropriation personnelle des textes ? Ou bien recourir à d’autres médiations telles le 

théâtre, la télévision ou le cinéma ? Interprétés par des comédiens exceptionnels et mis en 

lumière par des metteurs en scène (de théâtre ou de cinéma) inspirés, le texte de théâtre acquiert 

alors une intensité inouïe qui laissera une empreinte absolument inoubliable dans la mémoire des 

spectateurs, de même que découvrir l’oeuvre romanesque d’un grand classique au cinéma, quand 

l’adaptation reflète une belle proposition de lecture, reste une expérience passionnante. Bien loin 

de remplacer la lecture personnelle des textes, ces adaptations n’en représentent pas moins des 

médiations stimulantes susceptibles, notamment auprès des élèves, d’en faciliter leur approche 

voire leur appropriation.  

     Dans la société future imaginée par Ray Bradbury, où la télévision est une « famille » et où la 

lecture est un acte interdit, les pompiers ont pour mission de brûler tous les livres dont la 

possession est illégale. Dans notre société actuelle où le téléphone intelligent est une solitude et 

la lecture un acte le plus souvent imposé, les professeurs ont pour mission de ranimer les 

classiques afin que les élèves les savourent, les transforment en souvenir indélébile et en vivante 

présence, à l’instar des hommes-livres rencontrés par Montag à la fin de sa quête, c'est-à-dire en 

une flamme intérieure, le meilleur remède contre toutes les formes d'incendies. Mais là, c'est au 

lecteur de jouer…Il ne suffit pas, en effet, de nous demander ce que nous célébrons à travers les 

classiques, encore faut-il nous interroger sur ce que nous leur faisons dire, car, pour reprendre  

les propos de Calvino : « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. » 
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LECTURA ȘI SCRIEREA CREATIVĂ 

Profesor Săndulescu Anamaria Ramona,  

Școala Gimnazială Pietrari, jud. Vâlcea 

 

 

 

 Abordarea tradiţională a literaturii, privită exclusiv cultural sau estetic, trebuie 

reconsiderată şi remodelată prin adăugarea unor demersuri care să implice, pe lângă dimensiunea 

cognitivă a învăţării, şi dimensiunea afectiv-atitudinală şi capacităţile creativ-imaginative ale 

elevilor. Lectura creativă şi scrierea creativă oferă profesorilor şi elevilor oportunitatea de 

exploatare şi valorificare a acestor capacităţi, câtă vreme lectura este privită dincolo de a înţelege 

ideile „celuilalt“, deci ca un proces care poate conduce la o înţelegere mai profundă şi mai 

nuanţată a propriilor idei şi sentimente, a perspective proprii asupra sinelui, a identităţii pe care 

ne-o construim continuu prin raportare la ceilalţi.  

  Lectură creativă înseamnă a descoperi diferite perspective despre lume şi viaţă, o 

autodescoperire prin reacții și stări provocate de ceea ce citim, stabilirea unei relaţii profunde cu 

textul, căruia îi dăm viaţă şi sensuri noi, să participăm la actul de lectură cu experienţele, ideile, 

stările şi sentimentele pe care textul ni le provoacă. Construirea relaţiilor dintre idei, evenimente 

şi contexte, care sunt implicite într-un text, conduce spre o mai bună înţelegere a propriilor idei, 

în măsura în care le relaţionăm cu ideile altora. Latura creativă a procesului receptării textului 

este bazată pe cooperarea şi implicarea profundă a celui care citeşte. Atunci când scriem despre 

experiența proprie, adusă la suprafață de textul citit, despre impresii, gânduri, când devenim noi 

înșine creatorii unui univers fictiv, trecem de la lectura creativă la scriere creativă. Acest lucru se 

bazează pe funcţia emotivă sau expresivă a limbajului, care îți dă posibilitatea, ca cititor,  să te 

dezvălui celorlalţi,și pe funcţia imaginativă, prin care este evidenţiată capacitatea de a imagina 

noi lumi sau de a schimba perspectivele oferite de text.  

Școala online a provocat deopotrivă profesorii și elevii să se reconfigureze și să 

restructureze demersul de lectură.  Știm foarte bine că lectura, atât de unul singur cât și în 

comun, are impact asupra a cine suntem și a modului în care interacționăm cu lumea. Nu am 

renunțat la ideea de a antrena capacitățile cognitive ale elevilor prin lectura creative-constructivă, 
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prin integrarea TIC în activități de pre- și post- lectură. Ne-am jucat cu textul, am apelat la 

experiența de viață și culturală a copiilor, căci lectura este o condiție esențială a competenței ”a 

învăța să înveți”. 

     Am organizat activități online sincrone și asincrone dedicate lecturii și scrierii creative, 

folosind aplicații online precum: padlet, bookcreator, storyjumper. Printre variantele pe care le-

am folosit, despre care am constatat că îi provoacă pe elevi să citească activ, se numără 

prezentarea unui text ca un puzzle și lectura predictivă. Acestea îl determină să participe la 

construirea sensului într-un mod mai profund, pentru că trebuie să caute logica textului şi 

posibila structurare a acestuia, îi solicită capacitatea imaginativă şi dispoziţia ludică. Lectura 

predictivă îi ajută pe elevi să devină mai implicați în lectură, conștienți de faptul că anumite 

informații din text sunt esențiale pentru a deduce parcursul acesteia, să înţeleagă că lectura este 

un proces ce implică pause atunci când simțim nevoia să reflectăm și reveniri când este cazul să 

înțelegem sau când simțim că ne-a scăpat un detaliu, le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, îi 

provoacă să-şi valorifice experienţele de viaţă sau de lectură sau achiziţiile cognitive pentru a 

reuşi să facă predicţii corecte.  

Pentru a-i provoca să-și exprime reacția, sentimentele și atitudinile față de teextul citit am 

folosit metoda jurnalului cu dublă intrare. Acesta presupune selectarea unui text/fragment și 

notarea aspectelor care le-au provocat anumite reacții: comportamentul personajelor, ideile 

exprimate, expresivitate etc. precizându-și aprobarea sau dezaprobarea, ce le-a plăcut sau ce nu 

le-a plăcut, ce le-a reținut atenția, la ce experiență de viață sau de lectură i-a dus cu gândul, o 

modalitate alternativă de formulare a unui final, a unei idei etc 

Toate aceste activități pot fi completate de cerințe pentru scriere creativă: de exemplu, 

folosind story jumper (https://www.storyjumper.com/library/my) elevii au putut crea o variantă 

modernă a basmului Zâna Zorilor sau au creat un text multimodal pornind de la același 

subiect/aceeași temă. În momentul în care și-au exprimat curiozitatea despre soarta unui anumit 

personaj, au fost provocați să continue textul și să-și imagineze care a fost destinul acestuia (de 

exemplu, ce s-a întâmplat cu călătorul din Bubico). 

Voi exemplifica o activitate de lectură și scriere creativă, pornind de la textul Planeta 

micuță, de Adina Popescu 

 

  

https://www.storyjumper.com/library/my
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Lectura predictivă 

 

 

 

 Ce prezici? Ce crezi că  urmează?  Realitatea textului          Ce s-a întâmplat de 

fapt? 

Sarcini de lucru pentru scriere creativă: 

1. Tu cum vezi finalul povestirii? Ce îți imaginezi că s-a întâmplat cu planeta pitică? Dar cu 

celelalte? 

2. Cum crezi că ar fi putut să se comport altfel pentru a fi acceptat de planete? 

3. Ce crezi că aș putea face dacă vreau să mă joc și nu am prieteni? 

4. Ce crezi tu despre atitudinea planetelor? 

5. Ți s-a întâmplat vreodată să procedezi ca ele? Când? Poți să împărtășești mai multe 

despre asta? 

6. Cum crezi că pot să-mi alin suferința? Ce aș putea să-mi spun sau să fac pentru a mă 

simți mai bine? 

7. Cum ai desena tu lumea planetei micuțe? 

8. Dacă ai fi prietenul său bun, ce i-ai spune? 

9. Fii şi tu scriitor! Realizează o cărticică în formă de ghindă/petală/frunză, iar pe fiecare 

pagină scrie un mesaj pentru planeta micuță. 

10. Ca şi spiriduşii, planeta micuță poate călători pe culorile curcubeului. Imaginează-ţi cu 

cine s-ar putea întâlni la capătul curcubeului şi ce  s-ar putea întâmpla acolo. 

11. Imaginează-ţi că te plimbi pe o alee şi deodată ţi se întâmplă un lucru straniu: eşti purtat 

prin aer de o forţă nevăzută şi te regăseşti pe o planetă străină. Locuitorii planetei, nişte 

fiinţe cu corpuri diforme, îţi cer să le fii conducător şi să rămâi veşnic pe planeta lor. 

Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care, împletind  dialogul cu naraţiunea, le aduci 

argumente în sprijinul ideii că, deşi viaţa pe planeta ta nu e perfectă, tu vrei  totuşi să te 

întorci acolo.  

12. SCHELETUL DE RECENZIE 

1. Scrieţi într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text. 

2.Redaţi conţinutul textului într-o impresie. 

3.Spuneţi ce conţine textul printr-un cuvânt.     

4.Precizaţi  culoarea pe care o putem asocia cu textul.          
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5.Notaţi  cea mai importantă idee despre conţinut. 

            6. Realizaţi  un desen care să surprindă esenţialul. 

Sarcina profesorului este să-i creeze elevului posibilitatea de a se manifesta, stimulându-i 

gândirea, provocându-i creativitatea la diferite niveluri: lectură creativă, interpretare/analiză 

creativă, scriere creativă. Astfel, puși în situația de a continua povestea, elevii, cu siguranță, vor 

intra pe tărâmul imaginației, născocind, inventând tot felul de povești (amuzante, absurde, 

„serioase”), se vor lăsa purtați de impulsurile de moment, căutând soluții neobișnuite. 

Și textul liric poate sta la baza unui demers de scriere creativă (exercițiu din manualul de 

clasaa a VII-a, editura Art). Scrie o poezie, punând întrebări asemănătoare celor de la exerciţiul 

anterior și dă-I un titlu. 

 „De ce nu răsare iarba verde și fragedă 

Pe spinarea fierbinte a fiarelor din pădure? 

De ce nu le cresc pomilor aripi 

Și păsărilor rădăcini?“ 

(Ana Blandiana, Întrebări.) 

Acest tip de exercițiu, pe lângă faptul că le formează elevilor deprinderi de scriere creativă, 

poate fi aplicat cu succes și în procesul de predare/consolidare a substantivului (gen, număr, caz, 

funcții sintactice). Elevii pot fi apoi antrenați într-o discuție argumentativă pornind de la 

întrebările „De ce ai intitulat astfel textul?”, „ Ce idee ai vrut să accentuezi prin acest titlu?”.  

„A pune la treabă” imaginația înseamnă a genera, a produce, a articula lumea în diferite 

moduri, iar exercițiile de imaginație au un rol deosebit în formarea la elevi a abilităților de 

scriere creativă. Ele le încurajează evaluarea și feedback-ul în scopul de a experimenta diferite 

tipuri de analiză și de a reflecta asupra procesului și produsului scrierii. 

O lectură creativă va stimula întotdeauna o scriere creativă și nu trbuie să uităm că “Omul 

nu este cu adevărat liber dacă nu-şi exercită dreptul la imaginaţie” (Ion Simuţ).  
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LA LECTURE ET LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Profesor Peca Ana Maria, 

 Școala Gimnazială Păușești-Otăsău, jud. Vâlcea 

 

        Un livre est une source de connaissance, de développement personnel, un moyen 

d`améliorer notre quotidien et de découvrir des choses nouvelles, un livre  nous conduit sur les 

sentiers de la liberté et nous permet d`ouvrir notre esprit. 

      ” L `éducation est l`arme la plus puissante pour changer le monde”, nous disait Nelson 

Mandela et par l`éducation nous pouvons ouvrir les yeux, le coeur, l`âme des enfants aux grands 

questions de ce monde. Lire avec les enfants c`est leur permettre de se sentir les personnages 

principaux de leur vie. Par la lecture les élèves apprennent à partager leurs mots, leur sensibilité, 

leurs émotions, leurs  états d`âme. Pour un enfant la lecture est aussi importante que le jeu , il 

peut découvrir le monde et trouver des solutions.. 

         La lecture occupe un rôle  fondamental dans le développement des aptitudes sociales, 

émotionnelles, linguistiques et intellectuelles de l`enfant et encourage l`inventivité, 

l`imagination, la créativité et la résolution des problèmes. 

        Chaque fois que j`amène mes  élèves à la bibliothèque, à l`extérieur, j`observe que 

l`existence d`un climat motivant et agréable favorise les relations interpersonnelles et la 

créativité. 

       Pour encourager la lecture on peut organiser des activités extérieures, on peut amener les 

enfants à la bibliothèque, parce que  la bibliothèque leur permet de s`ouvrir  au monde des livres. 

À la bibliothèque on peut lancer une provocation aux élèves ,, Comment choisissez-vous un 

livre?” , ainsi ils ont la possibilité de découvrir chaque livre. En classe on peut réaliser une 

exposition avec les livres choisis et lus. Les élèves argumentent leurs choix, ils présentent le 

thème, le sujet, les personnages et aussi des citations. 

Le professeur pose des questions pour encourager la communication: 

Pour quelle raison avez-vous choisi cet ouvrage? 

Qu `est-ce qui vous a plu? 

Quel personnage avez-vous aimé? 

Qu `est-ce que ce livre vous a fait découvrir? 
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Que vous a-t-il appris? 

On peut faire une sortie au parc où nous pouvons lire une histoire ou une poésie et on peut 

organiser un débat sur un certain thème. À partir d`une citation, le professeur demande aux 

élèves d`exprimer leur opinion:” Les hommes n`ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent 

des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n`existe point de marchands d`amis, 

les hommes n`ont plus d`amis.” , Antoine de Saint- Exupéry, Le Petit Prince. 

          Pour développer le langage argumentatif on implique deux équipes, la première équipe 

presente son opinion sur l`amitié et la deuxième pose des questions et invite la première équipe à 

y répondre. À la fin on tire les conclusions. Cette méthode facilite l `interaction des élèves et 

enrichit leurs possibilités d`expression. 

          Les élèves apprennent à travailler en équipe, à former leur caractère et à coopérer. Le 

professeur a la liberté de faire appel à toutes sortes de méthodes pour stimuler la créativité et la 

communication. 
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DÉVELOPPER  L’ÉCRITURE COLLABORATIVE DANS LES 

CLASSES DE FLE 

Profesor Zamfir Lăcrămioara 

Colegiul Energetic - Rm. Vâlcea/Liceul tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu 

Râmnicu- Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 

majoritairement présentes dans nos vies, de plus pour les enfants : les élèves sont confrontés au 

quotidien à ces technologies. Depuis le mois du mars de l’année passée les TICE ont devenu 

même indispensable dans notre pays ou l’enseignement est passe en ligne. Ces nouvelles 

technologies ne sont pas seulement destinées à valider des compétences mais peuvent également 

servir de support didactique.  

Supportée par les TICE, l’écriture deviendrait interactive, motivante et ludique. Dans un 

environnement de travail numérique, ce qui est collaboratif a pour objectif une coopération entre 

pairs afin de partager des compétences pour finaliser un travail commun. De plus, l’écriture 

collaborative s’inscrit dans les pédagogies actives qui permettent des interactions entre les 

différents membres du groupe afin d’aboutir à une production à l’image du groupe. 

Pour que l’écriture collaborative devienne un apprentissage les spécialistes considèrent 

qu’il y a trois conditions: l’apprenti doit savoir, vouloir et pouvoir. 

Lors de cette période en ligne nous avons utilisé de nombreux outils TICE permettant un 

travail en coopération notamment. L’un de mes préférés est le JAMBOARD qui est un tableau 

blanc interactif (TBI). Ce n’est pas seulement un instrument pour le maître, mais il peut et doit 

aussi être au service des élèves, qui peuvent le manipuler, écrire, etc. et être acteur de l’activité. 

Le JAMBOARD peut être utilisé : 

 comme tableau classique sur lequel on peut écrire à la main 

 comme support de textes, d’images et de sons 



62 
 

 comme support de présentation (ce qui peut valoriser le travail des élèves) 

 comme outil d’annotation 

 

Ce tableau blanc interactif permet aux élèves d’apporter leur contribution à aboutir la tâche 

de travail à l’aide des instruments dont il dispose : 

 un stylo qui nous permet d’écrire ou de dessiner en utilisant plusieurs couleurs,  

 une gomme qui nous permet effacer si on fait des erreurs, 

 un indicateur qui nous permet de souligner/montrer une information ou une image, 

 des notes fixes (des skieurs), 

 un bouton qui nous permet d’insérer des formes géométriques, 

 un bouton qui nous permet d’insérer des casettes de texte. 

Utilisant ce tableau interactif on peut développer les compétences écrites de nos apprenants 

d’une manière attractive et interactive. Ce qu’il faut préciser depuis le commencement c’est 

qu’au commencement de l’activité  on doit demander à nos apprentis de télécharger cet 

instrument TICE dans leurs appareils. Il est important aussi de créer avant la classe le Jamboard 

dont on a besoin. Puis on peut leurs accorder la permission d’y travailler si on est connecté sur 

un conte d’une institution ou leurs envoyer dans un email ou dans un message le Link du 

Jamboard !   

 Je me suis proposé de vous présenter un exemple d’activité pour les débutants : 

 on choisit comme sujet de notre activité présenter une famille, 

 on prend 5 photos avec des familles et on les insère dans les 5 pages d’un Jamboard, 

 on constitue les groupes d’élèves et on écrit le nombre ou le nom du groupe au-dessus 

de l’image correspondante, 
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 on invite les élèves de recréer l’histoire de chaque famille en leurs mentionnant quelle 

est la tâche de chacun d’entre eux ! 

 

              En fonction du niveau des élèves,  l’activité peut être diversifiée et son degré de 

complexité et de difficulté peut être augmenté. 

SITOGRAPHIE : 

CAMILLE BEDEL, ELSA FALBO -  L’écriture collaborative supportée par les TICE  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00739436/document 

(Consulté le 16 janvier 2021) 

 

DESSUS P. & SOUBRIE P. Le tableau blanc interactif et son utilisation en classe. 

http://webu2.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/tbi.html 

(Consulté le 16 janvier 2021) 

 

DUNOYER C. Le traitement de texte- Le traitement de texte, pourquoi ? Comment ? 

http://formation.dunoyer.free.fr/ 

(Consulté le 17 janvier 2021) 
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UNE PROMESSE 

 

Profesor  Elena Corbeanu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

 

Scénario didactique   

 

       Incontestable chanson autobiographique, la chanson «Une promesse» c’est un hommage aux 

premières émotions musicales du futur chanteur. Cette chanson, une des plus marquantes de 

l’album, est illustrée dans le livret par une photo dont l’histoire mérite d’être racontée. 

La photo a été prise par le frère du chanteur et la pellicule est restée 8 ans sur l’armoire de la 

cuisine. Et voici qu’un jour sa mère la trouve et se demande évidemment ce qu’elle contient ! 

Elle la fait développer et voilà comment est retrouvée cette photo du chanteur à 13 ans. Photo 

prise précisément le jour où lui a été offerte sa première guitare !
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      En guest star, le guitariste louisianais Sonny Landreth offre à Donoré le son unique de sa 

slide guitare sur cette chanson devenue un hommage à la guitare 

Thème : Des souvenirs... des passions 

Niveau : A2.2 

Public : adolescents 

Prérequis : les temps de l’indicatif (le présent et l’imparfait,), les souvenirs, les passions, les 

loisirs  

Compétence générale : Compréhension orale,  production écrite 

Compétences spécifiques visées : 

Développer la capacité d’expression orale sur des thèmes familiers  

Développer la capacité de comprendre un document sonore authentique 

Objectifs communicatifs :  

    -exprimer ses émotions, ses ressentis 

    -exprimer les désirs les plus cachés,  

Objectifs socio-linguistiques : 

     - utiliser l’imparfait dans la description et l’évocation 

     - lister les occurrences de l’imparfait 

 Objectifs inter-culturels :  

     - découvrir un chanteur français  

     - identifier les étapes d’une vie 

     - partager une expérience de vie collective et prendre du plaisir à chanter ensemble 

 

Ressources pédagogiques : fiche apprenant 

Outils utilisés : Tout outil de visioconférence 

                    Google Classroom 

                    Google Docs 

Durée : Plusieurs séquences indépendantes  

Support : https://youtu.be/jGLRt-dUqhA 

                   https://www.youtube.com/watch?v=QyUL1j0Hu1U 

 

https://youtu.be/jGLRt-dUqhA
https://www.youtube.com/watch?v=QyUL1j0Hu1U
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A. Mise en route.  

On emploie une émoticône pour symboliser le thème de la chanson 

 

1. Trouvez le plus de mots possibles en relation avec les souvenirs 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

2. En petits groupes, en deux minutes, cherchez le plus d'adjectifs possibles pour décrire une 

guitare. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

B. Compréhension - 2 écoutes. 1ère écoute – Écoutez le clip sans paroles.  

1. De quelle catégorie de chansons fait-elle partie? Justifiez. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Notez le plus de mots retenus après la première écoute  de la chanson. 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Vous devinez de quel instrument musical sʹagit-il ? 

___________________________________________________________ 

2ème écoute – Avec les paroles. 

 1. Que fait-il pour son anniversaire ? Soulignez les bons verbes.  

Danser – Sauter – Demander –Ranger – Jouer –Manger – Rire –Passer –Boire –  Chanter –Écrire 

C. Langue.  

1. Trouvez les verbes à l'imparfait et au passé composé, puis donnez l’infinitif.  

__________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Que signifie : «Je m'accrochais sans compter les heures  » ? Vous connaissez des situations 

qui nécessitent de s’accrocher plusieurs heures ? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

D. Discutez :  

1. Que faites-vous à votre anniversaire ? Trouvez le plus de verbes possibles, et faites-en des 

phrases. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Que demandez-vous à votre anniversaire dʹhabitude?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Écrivez votre demande pour cette année. 

__________________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce que vous aimez, adorez, détestez à votre anniversaire ? 

      J’adore                      J’aime                     Je n’aime pas                               Je déteste 

 

 

 

Bibliographie : 

Marcela Barbu, Elena Corbeanu, Ana-Maria Tulugea, august 2020, J’apprends par chœur : 

auxiliaire didactique – des activités de classe puisées dans les chansons de Pierre Donoré, Sheba 

Print, Rm. Vâlcea 

https://au-cabaret-du-bon-dieu.blogs.la-croix.com/pierre-donore-que-vois-tu-dans-le-ciel/2018/08/21/ 

     http://planetefrancophone.fr/actualites/pierre-donore-lexigence/ 

https://www.culture.leclerc/musique-u/variete-francaise-u/pop-rock-francais-u/l-amour-en-deux-   

3341348432571-pr 

https://au-cabaret-du-bon-dieu.blogs.la-croix.com/pierre-donore-que-vois-tu-dans-le-ciel/2018/08/21/
http://planetefrancophone.fr/actualites/pierre-donore-lexigence/
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CREAREA UNUI DEMERS DIDACTIC, ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE LA 

DISTANȚĂ  LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Profesor Gheorghe Pavelescu Camelia 

Liceul Tehnologic Băile Govora 

Data: 27.11.2020 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Aproape de ceilalți 

Unitatea de conținut: Textul narativ literar                      

Subiectul:,,Popa Tanda” Ioan Slavici  

                   Semnificațiile textului; mijloace de construcție a  personajului; valorile mele;             

Tipul leției:  mixtă        

Manual: Editura ArtKlett 

Competențe generale: 

Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea 

textului oral 

Receptarea textului scris de diverse tipuri  

Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

Competențe specifice:  

1.1. Sintetizarea informațiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din 

diverse texte dialogate 

1.3.Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă și 

de    negociere a informației și a relației cu interlocutorii 

1.4. Evaluarea comportamentelor și a atitudinilor comunicative, identificând strategii 

personalizate în funcție de profilul psihologic, de interesele și de nevoile fiecăruia 

2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse  

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de 

diferite tipuri, pe teme familiare  
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4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și 

exprimarea clară și precisă a intenților comunicative complexe 

 

 Obiective operaționale 

 Să exemplifice corespunzător mijloacele de construcție a personajului principal 

 Să deprindă mesajul și semnificațiile textului Popa Tanda, de  I. Slavici 

 Să descopere valorile personale, care le ghideaza existenta 

 Să exerseze propriul sistem de valori in acord cu cel promovat de societate 

Strategii didactice: 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Metode și procedee: conversația, jurnalul cu dubă intrare, descoperirea, harta conceptuală 

colaborativă, reflecția  personală, discuţia dirijată, explicaţia, Cvintetul,  prezentare power-point 

 

Mijloace didactice: coli, fișe de evaluare, mijloace  TIC, dispozitiv digital elev - profesor, 

platforma Google Classroom, manual digital, youtube. 

 

Valori si atitudini: respect si încredere în sine si în ceilalti; identificarea valorilor general -

umane fundamentale  

 

Instrumente de lucru: Calculator, smartphone, tableta, laptop 

 

Surse de informare:  https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht 

                                    https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/00 

                                    https://www.didactic.ro/materiale-didactice/valorile-caremi-ghideaza-viata 

 

Podus final: prezentare ppt, harta conceptuală colaborativă, Padlet (Preotul Trandafir – Omul 

sfințește locul!) 

 

Modalități de prezentare: prin intermediul videoconferinței Google Meet 

 

https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/00
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/valorile-caremi-ghideaza-viata
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Durata aproximativă a activității: 55 min 

 

Resurse bibliografice: 

-Manual de limba și literatura română pentru cls. a VII-a, ed. Art; 

-Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, Corneliu Crăciun, ed. EMIA; 

-Elemente de metodică a predării limbii și literaturii române, Alexandru Crișan, Sofia Dobra, 

Florentina Sâmihăin; 
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SCENARIU DIDACTIC ÎN SISTEM ASINCRON 

 

Nr. 

Crt 

 

Etapele 

lecției 

 

C.S. 

 

Activitatea profesorului 

Unitǎți de conținut 

 

Activitatea 

elevilor 

 

Resurse 

Strategii didactice 

Metode/ 

procedee 

Forme de 

organizare 

1  

Moment 

organizatoric  

1 min. 

 

1.3. 

 

Conectarea elevilor și a 

profesorului pe platforma  

Classroom. 

Verific instrumentele de 

lucru, funcționalitatea link-

urilor, prezenta la ora. 

 

Se pregătesc 

pentru 

conectare la 

ora de limba și 

literatura 

română. 

 

Dispozitive 

necesare 

pentru 

conectarea la 

platforma 

classroom  

( PC, 

internet) 

 

Aprecieri 

verbale 

 

frontală 

2.  

 

Verificarea 

temei  și a 

cunoștințelor 

anterioare  

10 min 

 

 

 

2.2. 

2.3. 

   

 Voi scrie titlul lecției pe 

tabla online/ chat și voi 

enunța obiectivele pe 

înțelesul copiilor. 

   Voi verifica prin sondaj 

tema elevilor – Jurnalul cu 

dublă intrare, aplicat pe 

nuvela Popa Tanda, I.Slavici. 

Tema a fost încărcată de 

elevi în Google classroom și 

a fost verificată. Cele mai 

interesante sunt citite de 

elevi în videoconferință și 

sunt apreciate.  

 

 

 

Verificarea cunoștințelor 

anterioare se realizează 

printr-un test grilă cu 10 

întrebări și itemi obiectivi 

care permit o verificare 

rapidă a soluțiilor propuse de 

elevi.  

Testul este încărcat pe 

platforma Classroom în 

Google Forms si este accesat 

de elevi.  

 

 

Elevii ascultă 

intervențiile 

colegilor lor și 

le analizează 

raspunsurile. 

Sunt 

evidențiate 

enuțurile 

surprinzătoare, 

calitatea 

exprimării, 

respectarea 

topicii, 

ortografiei, 

punctuației, 

dar și punctul 

de vedere al 

propunătorului

. 

 

 

Elevii lucrează 

individual și 

rezolvă 

cerintele 

testului propus.  

 
 
https://classro
om.google.co
m/u/0/w/MT
QyOTg5MjEzM
TE1/t/all 
https://classroo

m.google.com/

u/0/c/MTQyO

Tg5MjEzMTE

1/a/MTcyMDI

xNjg2ODcx/d

etails 

 

 

https://docs.go

ogle.com/form

s/d/e/1FAIpQ

LSeZcjLk1N_

VmedBYXeZ

ZNW7Vfrqh1

yYlXrIHJEoh

SkAbO-

VxQ/viewfor

m 

 

 

jurnalul cu 

dublă 

intrare 

Conversați

a euristică 

 

 

 

 

Test grilă 

în Google 

Forms 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

individuală 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/a/MTcyMDIxNjg2ODcx/details
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3. 

 

 

 

 

Captarea 

atenției  

10 min. 

 

 

1.1. 
   

    Mijloace de construcție a 

personajului 

(manual limba romana, cls. a 

VII-a, pag. 53) 

Voi cere elevilor să 

contureze profilul fizic și 

moral al preotului Trandafir 

exemplificând cu pasaje din 

textul – suport trăsăturile 

acestuia (pozitive și 

negative). Voi insista și 

asupra modalităților de 

caracterizare a personajului – 

directă/indirectă. 

 

Elevii vor 

realiza 

portretul fizic 

și moral al 

protagonistului 

și vor 

argumenta cu 

citate alegerile 

făcute.  

 

Platforma 

Classroom 

 

Descoperir

ea 

Discuția 

dirijată 

 

 

Frontală, 
individuală 

4. Dirijarea 

învățării 

15 min. 

1.3. 

2.3. 

Voi dirija răspunsurile 

elevilor spre obținerea unor 

concluzii. Acestea vor fi 

evidențiate într-o hartă 

conceptuală colaborativă 

de tip pânză de păianjen, 

care va sintetiza  sub forma 

unei scheme  nucleul 

semantic sugestiv al textului. 

Voi  da share/prezită acum, 

iar elevii vor vizualiza și 

reține elementele de conținut 

sistematizate și ordonate.  

Elevii ascultă 

cu atenție ți 

rețin esențialul. 

https://classro

om.google.co

m/u/0/c/MTQ

yOTg5MjEz

MTE1/m/MT

cyMTcyODg

5MzA5/detail

s 

 

harta 

conceptual

ă 

colaborati

vă 

Frontală, 
individuală 

 

5. 

Evaluare 

 10 min. 

 

2.2. 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Voi concluziona: 

  ,, Numai prin fapte și nu 

prin vorbe goale să 

demonstrează valoarea 

omului”, Albert Einstein 

     Extrapolând, voi cere 

elevilor să identifice 

principalele valori care-i 

reprezintă și să completeze 

următoarea imagine: 

 

    Voi face aprecieri cu 

privire la raspunsurile 

primite de la elevi și voi nota 

intrevențiile reușite, inedite, 

surprinzătoare. Voi încuraja 

Elevii 

completează 

harta personală 

trimisă printr-

un link, în 

chat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea  
Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 
individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyOTg5MjEzMTE1/m/MTcyMTcyODg5MzA5/details
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permanent participarea activă 

la oră, urmărind atât 

aspectele calitative, cât și 

cele de ordin cantitativ. 

 

6. 

Obținerea 

performanței 

5 min  

 

4.1. 

     

    ,, Valorile care-mi 

ghidează viaţa” 

  ,,Într-adevăr, valorile 

general-umane fundamentale 

au un rol major în formarea 

personaltăţii omului. Am o 

surpriză pentru voi. Priviți și 

trageți concluzia !” 

 

 

Elevii 

urmăresc 

prezentarea 

power point 

care începe și 

se sfârșește cu 

două 

povestioare din 

care pot trage 

anumite 

învățăminte. 

 

PPT  

 

Reflecția 

personală 

 

Frontală, 

individuală 

 

 

7. 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

feedback 

2 min. 

  

Elevii vor primi în chat un 

formular pentru feedback. 

Iată câteva răspunsuri 

posibile: 

1. soluția inedită, originală 

găsită de preot pentru      a-și 

atinge scopul; 

2.importanța muncii, 

valorizarea corectă și puterea 

exemplului personal; 

3.reticența la 

schimbare/conservatorismul; 

4.voi fi mai flexibil, deschis 

spre muncă, spre a mă 

implica în activități de 

voluntariat; 

5.cu colegii; 

6.cum mă pot implica în 

activități de voluntariat cum 

pot fi utilă celor din jur;    

 

 

Elevii 

completează.  

 

Reflectează! 

https://classro

om.google.co

m/u/0/c/MTQ

yOTg5MjEz

MTE1/sa/MT

cyMTgxNDE

0MzA2/detail

s 

 

Reflecția 

personală 

 

Frontală, 
individuală 

 

 

8. 

 

Aprecieri 

/Tema pentru 

acasǎ  

2 min. 

 

4.1. 

      

    Voi preciza tema – de 

completat cerințele propuse 

în padlet-ul intitulat 

Preotul Trandafir – omul 

sfințește locul! 

 1.Documentați-vă și 

exemplificați cu citate, 

imagini, poze, desene, 

 

Sunt atenți la 

explicațiile 

profesorului.  

 

https://padlet.

com/gp_cam

elia/gtwr17ija

a8mpvht 

 

 

Reflecția 

personală 

Cvintetul 

 

 

Frontală, 
individuală 

 

https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht
https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht
https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht
https://padlet.com/gp_camelia/gtwr17ijaa8mpvht
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filmulețe, linkuri lumea 

imaginată de Slavici în 

nuvela Popa Tanda și 

valoarea exemplului 

personal. 

 2. Găsește un proverb, o 

zicală, o expresie potrivită 

pentru mesajul textului Popa 

Tanda de I. Slavici.    

3. Care este morala textului? 

4. Ce văd în oglindă? 

Prezintă-te printr-o 

înregistrare celor care nu te 

cunosc. Vorbește despre tine 

arătând ce calități ai și 

valorile în care crezi. 

     Fiecare mânuță reprezintă 

o faptă bună pe care ai făcut-

o pentru cei din jurul tău. Hai 

să ne unim eforturile și să 

transformăm comunitatea  în 

care trăim într-una 

înfloritoare, de succes! 

5. Creează un cvintet despre 

tine și valorile în care crezi! 

Te poți orienta după 

următorul model: 

Dascăl  

Blând, înaripat, 

Iubind, dăruind, luminând, 

Mângâie sufletele noastre  

Responsabilitate … 

 

Voi da indicații referitoare la 

efectuarea  corectă a temei. 

Fac aprecieri la nivelul 

întregii clase. 
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