
 

DIDACTICA  INTERCULTURALITĂȚII 

 

Strategii de formare a competenței interculturale: proiectul 

 

  

Clasa a V-a / Unitatea IV. Vreau să salvez lumea (manualul Editurii ART) 

Interculturalitate: Modele comportamentale eroice în textul literar postmodern 

Text-suport: ”Andilandi. Călătoria lui Vlad pe Celălalt Tărâm”, Sînziana Popescu 

Activitate on-line (sincronă și asincronă) – Zoom, Classroom, Prezi, Kahoot  / 2h 

Prima secvență: MOTIVAREA (15’) 

▪ Activitate frontală sincronă 

- lectura versurilor din poezia Ninei Cassian, „În căutarea basmelor pierdute” 

- verificarea înțelegerii textului prin accesarea aplicației Kahoot și parcurgerea 

quizurilor. 

A doua secvență: EXPLORAREA (30’) 

▪ Activitate independentă asincronă (resurse materiale disponibile în Google Classroom) 

- text-suport: capitolul „Calul Năzdrăvan” 

 

 

 

A treia secvență: REFLECȚIA (5’) 

Parcurs didactic: PRIMA ORĂ 

▪ Activitate frontală sincronă 

         - fixarea temei pentru o altă lecție on-line: să completeze fișa de identitate a 

protagonistului. 

 

▪ Activitate frontală sincronă 

- urmărirea unui fragment de lectură publică realizat chiar de autoarea cărții, Sînziana 

Popescu https://andilandi.ro/zi-de-zi/anunturi/cu-andilandi-pe-sticla/ 

- organizator grafic, pornind de la următoarele întrebări: Cine este Cărăușul? Ce știți 

despre el? 

- fișă de lucru:  identificarea popasurilor / obstacolelor pe care Vlad, eroul cărții, le 

întâlnește pe parcursul călătoriei sale spre Celălalt Tărâm. 

- semnificațiile „labirintului”, motiv prezent în text. 

 

 

https://andilandi.ro/zi-de-zi/anunturi/cu-andilandi-pe-sticla/


 Parcurs didactic: A DOUA ORĂ 

Prima secvență: MOTIVAREA (15’) 

▪ Activitate frontală sincronă 

- discuții despre problematica textului, despre valorile morale umane pe care le descoperă 

protagonistul, pe baza fișelor de identitate postate de elevi în Google Classroom; 

- urmărirea videoclipului piesei ”Sânzienele” semnat Irina Rimes & Zdob și Zdub 

https://www.youtube.com/watch?v=HG4__bwU-Tc 

 

A doua secvență: EXPLORAREA (30’) 

▪ Activitate frontală sincronă 

- lectura unui fragment din textul-suport: capitolul „Sânzienele, suratele mele” 

(https://prezi.com/p/urq32spc784u/?present=1); 

- descoperirea etimologiei cuvântului și a legendei Sânzienelor, cu ajutorul unui material 

realizat în Prezi (https://prezi.com/p/urq32spc784u/?present=1); 

- prezentarea unor tradiții și obiceiuri străvechi legate de Ziua Sânzienelor (Prezi); 

- lectura unor fragmente narative ce valorifică mitul Sânzienelor: Mihail Sadoveanu, Nopțile 

de Sânziene; Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene, Moni Stănilă, Războiul Solomonarilor. 

- urmărirea videoclipului piesei „Sânzienele” semnat Irina Rimes & Zdob și Zdub 

https://www.youtube.com/watch?v=HG4__bwU-Tc 

 

A treia secvență: REFLECȚIA (5’) 

▪ Activitate în perechi 

         - fixarea temei ce urmează a fi postată în Google Classroom: realizarea unei prezentări a cărții 

Sînzianei Popescu 
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