
Ziua Culturii Naționale 

15 ianuarie 2021 

Date generale 

Nume și prenume profesor(i) 

organizator(i): 

Ungureanu Carmen 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Ocnița 

Titlul activității: Eminescu-artă si poezie 

Aplicații/ platforme folosite 

pentru derularea activității: 

Platforma Classroom/Google Meet   

 

Elevi implicați  

(grupa de vârstă/ clasa): 

Elevii claselor V-VII 

”3-2-1” 

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

respecte normele GDPR) 

 

   Elevii au fost anunțați de activitate de luni când li s-a explicat faptul că activitățile se 

desfășoară pe parcursul întregii săptămâni ,conform proiectului educațional realizat,urmând ca 

vineri ,15.01.2021 ,sa ne vedem pe Meet pentru activitatea propriu-zisa. 

Elevii au avut de  creat imagini ,în creion,având ca inspirație una din poeziile lui Mihai 

Eminescu care au ca temă natura , scrisori adresate poetului,prezentări ppt  . Deși desfășuram 

activităti in fiecare15 ianuarie al fiecarui an ,anul acesta 2021 a fost unul inedit întrucât 

activitățile le-am desfășurat ol-line.Acest lucru nu a fost un impediment  pentru elevi  care au 

realizat materiale foarte frumoase si interesante.O parte dintre acestea  au fost prezentate pe 

Meet ,iar cealaltă parte  au fost încărcate pe platforma Classroom . Am avut o colaborare cu 

biblioteca Bucșani,care a lansat concursul on-line ,,Pagini cu Eminescu,prin trimiterea unei 

filmări in care eleva Drăgoi Cătălina,clasa aVa,recită poezia ,,Somnoroase păsărele,,.Filmarea 

a fost acceptată și postată pe pagina bibliotecii.  

   
  

Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 

 

Bucur Medeea(*clasa a VII) 

  Consider ca trebuie sa celebram Ziua Culturii Nationale si nașterea marelui poet Mihai 

Eminescu,indiferent cum.Anul acesta a fost on-line ,dar asta nu ne-a împiedicat să ne aducem 

aminte de poetul care a contribuit la dezvoltarea limbii noastre literare.Activitatile desfasurate 

au fost frumoase si interesnte. 

 Drăgoi Cătălina(clasa aVa) 

Au fost multe lucruri frumoase si interesante pe care le-am aflat de la doamna profesoară si cred 

că este utilă participarea copiilor la astfel de activități deoarece au ocazia de a învăța lucruri 

noi,de a lega prietenii și de a petrece timpul liber într-un mod placut. 

Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 

  Activitatile propuse nu au fost impuse copiilor si totusi acestia au realizat multe materiale 

frumoase si interesante.Au fost cu totii entuziasmati si au raspuns pozitiv.Faptul ca s-au 

desfasutrat on-line a fost o provocare pentru aceștia,dar și  pentru mine ,ca organizator. 

 

 



 


