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Date generale 

Nume și prenume profesor(i) 

organizator(i): 

Stoian Alina-Ionela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște 

Titlul activității: „La steaua care-a răsărit...” 

Aplicații/ platforme folosite 

pentru derularea activității: 

 

Genially, padlet, jigsawplanet, wordwall 

Elevi implicați  

(grupa de vârstă/ clasa): 

clasa a V-a (11-12 ani), clasele a VIII-a (14-15 ani) 

”3-2-1” 

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

respecte normele GDPR) 

         

Argumentul proiectului 

               Cultivarea valorilor naţionale  este o prioritate a învăţământului, iar comemorarea lor, 

o datorie a elevilor şi profesorilor .        

                                                 

Scopul proiectului 

 cunoaşterea de către elevi a vieții si a operei marelui poet; 

 dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică și contemporană; 

 punerea în valoare a cunoştinţelor dobândite de către  elevi la orele de curs. 

 

Obiective  

 să stimuleze interesul elevilor pentru lectură; 

 să aducă la cunoştinţa celor prezenţi informaţii intesante, dar şi utile, despre viata şi 

opera lui Mihai Eminescu;    

 să realizeze materiale personale, folosind aplicații diverse, valorificând cunoștințele/ 

informațiile deținut;. 

 să recite expresiv opere eminesciene. 
 

        Am realizat o prezentare, utilizând aplicația Genially. Materialul a fost postat pe Google 

calssroom și a fost urmărit împreună cu elevii. Pentru că activitatea dedicată lui  

Mihai Eminescu se desfășoară anual, elevii de clasa a VIII-a au fost provocați să realizeze ei 

înșiși prezentări, utilizând orice aplicație doresc și toate cunoștințele dobândite despre marele 

poet. Rezultatele au fost extraordinare,  iar obiectivul activității, acela de a promova valorile 

naționale a fost îndeplinit, elevii dovedid că își respectă trecutul prin calitatea materialelor 

realizate.  

        Captatea atenției s-a realizat printr-un puzzle, iar evaluarea, printr-un quiz făcut în aplicația 

wordwall. 

La finalul activității, elevii au scris cvintete cu tema Mihai Eminescu și le-au postat pe un panou 

deschis în Padlet. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
https://view.genial.ly/5ffe8d18fbb1810d157248fe/game-action-mihai-eminescu 

https://padlet.com/ionelastoian/p7v6jzazma565wqn 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ac0ba574bc4 

https://wordwall.net/play/9486/323/999 

 

Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 

 

„Activitatea de ziua poetului Mihai Eminescu, 15 ianuarie, mi-a plăcut foarte mult. În primul 

rând, din prezentările făcute de mine și ai mei colegi am aflat nenumărate lucruri, precum că 

matematica nu era materia preferată a lui Eminescu. În al doilea rând, puzzle-ul și testul de 

cunoaștere ne-a trezit o stare de entuziasm, datorită timpului scurt de terminare. Nostim a fost 

că, după ce am terminat puzzle-ul, băieții din clasă și-au spus timpul și de fiecare dată cineva 

reușea sa termine jocul și mai repede”. (Miruna Doiță, clasa a VIII-a B) 

 

Mi-a plăcut mult puzzle-lul și de abia aștept să mai facem! Activitatea a fost foarte frumoasă! 

(Iulia Florea, clasa a VIII-a B) 

 

Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 

 

Activitatea a fost una reușită. Copiii se implică  și sunt atrași de materialele frumoase și 

interactive pe care le văd, după care încearcă și ei să realizeze materiale ale lor. Consider că 

marele câștig al școlii on-line îl reprezintă creativitatea și îndemânarea. Ultima perioadă le-a 

permis să îți exerseze competențele digitale și să răspundă prompt la cerințe. 
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