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Date generale 

Nume și prenume profesori 

organizatori: 

PERTEA CRISTINA-ADRIANA și 

ALECU ANDA-LIGIA 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Târgoviște 

Titlul activității: CINE EȘTI DUMNEATA CU ADEVĂRAT, DOMNULE 

EMINESCU? 

Aplicații/ platforme folosite 

pentru derularea activității: 

MICROSOFT TEAMS 

Elevi implicați 
(grupa de vârstă/ clasa): 

Elevii clasei a XI-a E (Profil: RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI) 
”3-2-1” 

Prezentarea activității (minimum 3 secvențe însoțite și de imagini sugestive, care să 

respecte normele GDPR) 

 

A intrat deja în tradiţia liceului nostru, ca, în fiecare an, pe data de 15 ianuarie (sau în 

preajma ei), să-l aniversăm pe marele poet, Mihai Eminescu, fără de care am fi mai altfel și 

mai săraci (Tudor Vianu). Implicarea elevilor, în astfel de activităţi, a avut drept scop 

apropierea de latura mai puţin dezvăluită de operele scriitorilor - care constituie studiul 

obligatoriu pentru examenul de bacalaureat – umanitatea acestora. Timp de o oră, elevii clasei 

a XI-a E au descoperit fascinaţi că scriitorul, pe care-l asociau cu o fortăreaţă impenetrabilă, a 

fost, de fapt, un om ca oricare altul, dar care dăinuie în conştiinţa literară printr-o 

monumentală și de neegalat operă. 

Activitatea s-a desfășurat conform programului afișat: 

 

Au fost recitate poezii, interpretate piese muzicale pe versurile poetului, de 

asemenea, s-au prezentat câteva fragmente din corespondenţa întreţinută cu Veronica 

Micle şi cu membrii Junimii. Activitatea s-a desfăşurat în mediul virtual, prin 

intermediul aplicației TEAMS. 

Elevii clasei a XI-a E, care au participat la această activitate, au fost plăcut 

impresionaţi de evenimentul în sine şi, în egală măsură, fascinaţi de personalitatea 

covârşitoare a poetului naţiei noastre. 

La final, s-a vizionat un documentar (CINE EȘTI DUMNEATA CU 

ADEVĂRAT, DOMNULE EMINESCU?), din arhiva TVR, realizat în colaborare 

cu Tudor Vianu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qLshGrvPW9A&feature=youtu.be&ab_channel=TVR 

https://www.youtube.com/watch?v=qLshGrvPW9A&amp;feature=youtu.be&amp;ab_channel=TVR


 



 
 

 

Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 

 

Simona: Mi-a plăcut mult activitatea, deoarece am aflat lucruri interesante despre poetul 

Eminescu. 

Georgeta: La școală, nu studiem, din păcate, viața scriitorilor, doar operele, iar, la 

activitatea [de astăzi] (n.r.), am cunoscut un alt Eminescu, mai apropiat de noi... 

Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 

Prin folosirea unei game diversificate de resurse educaționle (film documentar, imagini 

derulate în power-point etc.), consider că am reușit să captăm și să menținem atenția elevilor 

pe parcursul întregii activități dedicate poetului Mihai Eminescu și, totodată, Zilei Culturii 

Naționale, iar încântarea din privirile copiilor a generat o deplină satisfacție, încununare a 
profesiei de dascăl. 

 


