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In loc de introducere 

 

Ce inseamna mitologie? De ce sa studieze elevii un sistem de credinte religioase vetust? Prin 

definitie, mitologia ofera o perspectiva deformata asupra lumii. Ea este pratic sinonima cu 

fictiunea. 

Pentru un elev in formare, a studia mitologia inseamna a imbratisa o lume demult timp apusa.. Sa 

cunoasca fiecare zeu in parte, cu calitatile si defectele sale, cu comportamentele sale deseori 

aberante, deschide elevului si  perspectiva critica asupra universului spiritual al vechilor greci. A 

patrunde in lumea acestora, a o cunoaste si intelege din perspective variate, este in acelasi timp 

un pas spre autocunoastere. Aceasta este una dintre “comorile” pe care studiul mitologiei grecesti 

le ofera mintilor tinere. 

Studiul mitologiei este strins corelat cu cel al lumii reale care i-a dat nastere. Prin prezentarea 

aspectelor concrete ale existentei de care se leaga figura fiecarui zeu in parte, elevii revin in 

cadrul orelor acestei discipline optionale asupra informatiilor insusite la ora de istorie.  

Disciplina opţională “Discutând cu zeii grecilor” se încadrează în  în peisajul ofertelor 

educaţionale pentru învăţământul preuniversitar şi îşi propune implicarea tinerei generaţii în 

cercetarea istoriei comunităţii căreia îi aparţine şi studiul moştenirii culturale. În acest context, 

cursul propune situaţii şi experienţe de învăţare care contribuie la consolidarea inventarului de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru existenţa cotidiană. 

 

 Mai mult, prin propunerea acestei discipline opţionale, urmărim dezvoltarea competenţelor de 

comunicare orală şi scrisă, relevante pentru aria curriculară Om şi societate. Această disciplină 

opţională poate privilegia activitatea didactică în echipă interdisciplinară (aria curriculară Om şi 

societate, Limbă şi comunicare, Tehnologii/Informatică/TIC, Arte) şi poate contribui substanţial, 

la nivel transdisciplinar, la dezvoltarea competenţelor cheie formulate în Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). În mod concret, se vizează 

dezvoltarea următoarelor competenţe cheie:  
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a) comunicare în limba maternă: studiind această disciplină, elevii de gimnaziu şi cei din liceu 

vor învăţa să folosească în mod corect şi coerent limbajul ştiinţific şi vor apela la registrele 

potrivite ale limbii pentru a comunica, a obţine informaţii şi a le folosi în scopuri ştiinţifice ;  

b) competenţe sociale şi civice : studiile de caz ce vor fi abordate atrag atenţia tinerilor asupra 

unor realităţi de ordin social şi cultural,; în aceeaşi măsură, munca în echipă le va dezvolta 

creativitatea şi spiritul organizatoric, toleranţa şi acceptarea opiniilor celuilalt ;  

c) competenţe digitale: folosirea calculatorului şi a camerelor fot digitale le va dezvolta elevilor 

abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale, subsumate celor de documentare, cercetare şi 

informare ;  

d) sensibilizare şi exprimare culturală : Diseminarea experienţelor (fie la nivelul colegilor, fie la 

nivelul întregii comunităţi) le va dezvolta, de asemenea, capacitatea de exprimare culturală. 

Dramatizările unor scenete cu continut istoric adecvat va contribui la dezinhibarea 

manifestaărilor artistice ale elevilor 

e) a învăţa să înveţi : această competenţă vizează disponibilitatea elevilor de a se organiza, atât 

individual, cât şi în grup. Organizând ateliere de discuţii, pregătind modul de diseminare a 

rezultatelor obţinute etc. elevii vor deveni conştienţi că participă la formarea proprie, 

completându-şi traseul profesional 

Cursul “La ţărmul mării de-a lungul veacurilor”accentuează dimensiunea procedurală a 

cunoaşterii prin îmbinarea informaţiei cu experienţa direct a vizitelor tematice şi cu manifestările 

artistice.  

 

In ceea ce priveşte utilitatea cursului pentru nevoile de continuare a studiilor, pentru pregătirea 

de viaţă, elevii vor dobândi o cunoaştere aprofundată a istoriei locale/regionale care va avea 

drept rezultat naşterea unui sentiment de ataşament faţă de moştenirea culturală a umanităţii 

 

 

Competenţe generale  

1. Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor specifice istoriei ;  

2. Dezvoltarea abilităţilor de gândire critică şi argumentare;  

3. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale;  
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1. Obiective de referinta si activitati de învăţare 

Obiectivele operationale ale disciplinei optionale “Mitologie greaca” se regasesc in obiectivele 

de referinta si activitatile de invatamant pentru clasa a V-a. 

Enumeram citeva: 

 Formarea notiunilor de timp si spatiu istoric 

 Familiarizarea cu cronologia 

 Citirea si interpretarea hartii istorice 

 Insusirea de notiuni si concepte specifice istoriei antice si mitologiei 

 Identificarea izvoarelor istorice 

 Abilitarea eelvilor cu consultarea unei bibliografii suplimentare 

 Familiarizarea elevilor cu utilizare computerelor ( surf pe Internet si consultarea CD-

ROM) 

 Constituirea unui discurs scris sau oral ( eseu, prezentare, mici scenete) 

 

 

 

Valori şi atitudini:  

 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argumentelor celorlalţi;  

 Dezvoltarea interesului pentru comunicare interculturală  

 Conştientizarea propriei identităţi în cadrul comunităţii locale;  

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de istoria românilor în context european.  

 

În vederea centrării actului educativ pe elevi şi pentru asigurarea formării competenţelor 

specifice prevăzute de cursul opţional se vor concepe activităţi de învăţare care: 
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 Utilizează metode activ-participative (învăţarea prin descoperire, problematizare, joc de rol, 

dezbatere, brainstorming etc.); activităţile care decurg din folosirea acestor metode se vor 

desfăşura preponderent în clasă  

 Promovează şi diseminează activitatea desfăşurată prin organizarea mici spectacole cu 

scenetele pregatite 

 Utilizează noile tehnologii informatice în procesul de predare-învăţare: înregistrări video, 

folosirea camerelor video, descărcarea fişierelor, crearea arhivei video 

 

Cursul opţional propus favorizează, pe lângă folosirea surselor tradiţionale, scrise, şi apelul la 

surse specifice genului (cele orale) care permit atât profesorului, cât şi elevului un grad mare de 

libertate în activitatea de documentare şi cercetare. Categorii de surse :  

: documente, cărţi/monografii,  

 Filme: artistice, documentare  

 Scenete 

 Vizite tematice 

 

Modalităţi de evaluare 

 

Observarea activităţilor şi a comportamentului elevilor: în timpul activităţii didactice şi a 

cercetării de istorie orală realizate de către elevi, profesorului obţine informaţii diverse şi 

complete cu privire la gradul de implicare şi calitatea muncii realizate de elevi. Observarea 

trebuie însoţită de aprecierea verbală asupra activităţii/răspunsurilor elevilor.  

 Realizarea unor portofolii: exersează lucrul în echipă, cooperarea. Ele apropie actul educativ 

de viaţa reală, dezvoltă abilităţi necesare secolului XXI: gândire critică, comunicare şi 

colaborare, asumarea responsabilităţii în luarea deciziilor.  
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2. Sumativă, prin realizarea a două proiecte la sfârşitul fiecărui semestru, sugerate de către 

profesor sau alese de către elevi. Evaluarea sumativă urmăreşte exersarea abilităţilor şi aplicarea 

cunoştinţelor acumulate de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire.  

 

Competenţele specifice şi conţinuturi  

 

Competenţe specifice  

1.1. Folosirea limbajului adecvat în comunicarea orală şi scrisă  

2.1. Extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text 

2.2. Identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului  

2.3. Identificarea în teren a locaţiilor istorice 

2.3. Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context istoric  

3.2. Realizarea unor conexiuni între istoria europeană, naţională şi istoria locală  

3.3. Familiarizarea cu operarea cu aparatura digitală: calculator şi/sau cameră video  

 

Continuturi 

 

 Ce este mitologia? 

 Panteonul grec: -    Zeus 

- Hera 

- Atena 

- Poseidon 

- Hefaistos 

- Demetra 

- Afrodita 

- Apolo 

- Artemis 

- Ares 

- Hermes 

- Dionisos 
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Eroii grecilor   -    Razboiul troian 

- Expeditia Argonautilor 

- Hercule 

 

Observatii: Repartitia pe numar de ore se poate realiza astfel: 

- “Zeii” =cate 2 ore ( total 24 ore) 

- “Introducerea” si “Eroii” cite o ora ( total 4 ore) 

- Pregătirea scenetelor (total 7 ore) 

- Total general 35 ore  

 

Bibliografie 

 

Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1973  

 

Istoria Dobrogei 

CD-Minunile grecilor 

CD-ROM  Ancient Lands 

Scenete de teatru 

 

 


