
 
 

 

,,Dor de Eminescu” 

1. Coordonator: prof. Ștefan Florentina 

2. Data desfăşurării:15 I 2020   

3. Durata activităţii: o oră 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a II a B – 29 la număr; 

5. Parteneri implicaţi: elevii și părinții clasei, profesorul 

coordonator; 

6. Obiective: - să intuiască importanța zilei de 15 ianuarie în 

memoria neamului românesc, ca ziua nașterii unei mari 

persoanalități atât la nivel național, dar și universal; 

- să precizeze, atât cât se poate la această vârstă, sfera 

activității literare, publicistice, filozofice, sociale si nu 

numai, etc., a ultimului mare scriitor romantic; 

- să inițieze acțiuni de memorare a versurilor/a cântecelor 

realizate pe baza versificației  acestui mare poet, lirică ce  

se potrivește acestui nivel psihologic de cunoaștere, de la acest interval de timp; 

7. Resurse: cărți editate cu versurile marelui poet, informație digitală cu cântece/romanțe pe versurile 

acestuia, basmele poetului/scrierile filozofice, prezentari power-point, laptop, videoproiector, 

elemente de sonorizare, etc. 

8. Descrierea activităţii/proiectului/concursului: După o mică introducere, când elevii au efectuat un 

scurt remember asupra vieții literare cunoscute până la acest interval de timp (clasele anterioare), a 

,,Luceafărului poeziei românești’’, s-a trecut la prezentarea unor informații/date cu mult mai ample 

despre activitatea literară, publicistică, socială în conformitate cu nivelul de înțelegere de la acest  

stadiu de dezvoltare – respectiv, clasa a II a. 

   Elevii au prezentat scurte fragmente din lirica eminesciană, alături de profesorul îndrumător, care 

a complertat paleta sferei de cunoaștere cu activității mai puțin cunoscute a marelui poet român ( a se 

vedea materialul în format digital anexat acestui portofoliu). 

9. Rezultatele  s-au văzut în cadrul acestei activități,  elevii aducându-și propriul aport în derularea 

activității extrașcolare vizate, precizând informația de care a fost nevoie în atingerea subiectului 

prezentat.  

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: au intonat diferite cântece pe versurile ,,poetului 

nepereche”.Sugestii, recomandări: pe viitor, realizarea activității acesteia, în spațiul ,,Galeriei 

oamenilor de seamă”, din orașul Fălticeni. 


