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Summary 
The present study describes a model of didactic experience according to 
promotion of values among young people. At the base of the experience is the 
extracurricular activity with the title „The Homeland I’m proud of”. The 
project of the activity and some elements of analysis and sequences of the 
didactic activity are presented here. 
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Argument pentru implementare  

Construirea identităţii este un proces îndelungat, prin care individul 

se raportează permanent la elementul etnic, lingvistic, religios şi cel social. 

Preocuparea pentru (re)construcţia identitara este evidentă în dialogului 

interdisciplinar. Din perspectiva cultivării şi promovării acestor valori, 

rolul şcolii este deosebit de important în transformarea diferenţelor într-o 

şansă a dezvoltării personale şi a comunităţii. Cum susţine D'Hainaut, „În 

sens larg al termenului, interdisciplinaritatea implică un anumit grad de 

integrare între diferite domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca 

şi utilizarea unui limbaj comun, permiţând schimbări de ordin conceptual şi 

metodologic”1. În aşa mod interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de 

organizare a obiectivelor, conţinuturilor şi metodologiilor învăţării cu 

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, oferind o 

                                                            
1  Programe de învățământ și educație permanentă. Coordon.: L. D'Hainaut. Bucureşti: Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1981, p. 346. 
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imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul dis-

ciplinelor istorie, geografie, literatură, alte ştiinţe socioumaniste şi integra-

rea tuturor componentelor definitorii ale acestor discipline. 

 

Model de promovare a valorilor naţionale în aria curriculară 

„Ştiinţe socioumaniste” 

Subiectul de conţinut: teritoriu natal, cu care este legată identitatea elevului. 

Delimitări de conţinut:  

Teritoriul este bogăţia principală a unei ţări, întrucât orice ţară poate 

exista doar atunci când are un spaţiu care îi aparţine şi este valorificat. Ţările 

lumii au o anumită organizare administrativ-teritorială, adică sunt divizate în 

unităţi administrative de diferit nivel. Unităţile administrativ-teritoriale 

cuprind teritoriul unor localităţi, au statut de persoană juridică, dispun de un 

patrimoniu, au organe de administrare şi bugete proprii şi un centru 

administrativ. Funcţia lor principală este satisfacerea intereselor locuitorilor 

din unităţile respective. Organizarea administrativă a teritoriului actual al 

Republicii Moldova s-a modificat de mai multe ori. Forma tradiţională de 

administrare a teritoriului a fost împărţirea în ţinuturi sau judeţe. Organizarea 

administrativ-teritorială este determinată prin lege de Parlament. În prezent, 

este în vigoare legea adoptată în anul 2001, cu unele modificări ulterioare. 

Conform acesteia, teritoriul este organizat pe două niveluri administrative: 

primul nivel (inferior) îl constituie satele, comunele şi oraşele, iar al doilea 

nivel (superior) – raioanele, municipiile, Unitatea Teritorială Autonomă 

(UTA) Găgăuzia şi Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) din Stingă 

Nistrului. Satul sau oraşul natal – echilibrul spiritual a unei lumi trecute şi 

prezente care pune în valoare locurile şi improvizează scara timpului. Acolo, 

unde soarele luminos şi vântul şoptesc poveşti vechi, păstrate cu sfinţenie şi 

dragoste de străbuni. 

 

Proiectul activităţii 

Genericul activităţii: „Baştina cu care mă mândresc” 

Locul desfăşurării: CEIU, cab. 16 

Grupul ţintă: elevii gr. 300, 301 

Scopul activităţii: 

Cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural din diferite zone ale 

ţării prin respectarea, participarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi 
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viitoare şi stimularea creativităţii elevilor în domeniul istoric, geografic şi 

literar-artistic şi cultivarea la elevi a spiritului naţional-civic. 

Obiective operaţionale: La finele activităţii elevii vor fi capabili: 

O1 – să cunoască istoria, poziţia geografică a unor localităţi din Republica 

Moldova; 

O2 –  să relateze istoria localităţilor şi poziţia lor geografică prin limbaj 

ştiinţific, literar, plastic şi artistic; 

O3 –  să îşi dezvolte relaţii de colaborare cu colegii prin realizarea prezentării 

baştinei 

O4 –  să promoveze transmiterea valorilor naţionale păstrate de-a lungul 

timpului; 

Metode şi procedee: povestire, prezentare PPT, realizarea posterelor, discuţie. 

Materiale didactice: Localităţile Republicii Moldova, vol. 1-14, Concernul 

“Presa”, Chişinău, 2000; calculator, proiector, harta Republicii Moldova, 

surse web. 

 

Desfăşurarea activităţii 

Mottoul activităţii 

„Deşi pământul se învârte mereu, m-am născut acasă” 

Grigore Vieru 

Nota introductivă a prezentatoarei: 

„De teamă să nu înviem, 

Ne-am risipit cetăţi şi ne-au ucis altare, 

Toate frumuseţile, 

Ca într-un blestem ni le-au schilodit, 

Şi-am rămas doar cu soarele, 

Din el ne-am croit poteci în pădure, în munte, 

Şi-am podidit cu lacrimi câpia, 

Lângă vetre mărunte, 

Am logodit timpul cu statornicia, 

Dacă priviţi bine-napoi, 

În pietrele nemuritoare suntem noi, 

Numai noi, noi tracii!”   (Ion Brad, Noi tracii) 

 

Toamna, vine ca o doamnă cu roade bogate, îmbrăcată cu rochie 

ţesută cu fire de aur. 
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Pe cap poartă o cunună bătută în pietre scumpe, în formă de fructe, 

legume, grâne ş.a. Este anotimpul darnic cu oameni harnici, care îşi strâng 

recolta de pe câmp umplând hambarele. Doar, în zicala populară româ-

nească cea mai scumpă şi sfântă este pâinea pe masă, belşug şi avuţie în 

casă. Prin spicul de grâu – simbolul abundenţei şi al bogăţiei fabuloase, 

elevii vor prezenta frumuseţea şi mândria localităţilor de unde vin. 

Anunţarea condiţiilor şi regulilor de realizare a posterelor conform 

algoritmului obţinut anterior. 

 

Prezentarea baştinei de unde vin. 

Algoritmul de realizare a prezentărilor: 

1. Numele localităţii, nivelul administrativ; 

2. Aşezarea geografică; 

3. Formele de relief prezente în localitate; 

4. Legenda întemeierii localităţii; 

5. Date istorice despre localitate; 

6. Monumente istorice şi personalităţi; 

7. Tradiţii şi obiceiuri specifice localităţii sau zonei în care se află 

localitatea; 

8. Mândria localităţii: festivaluri, personalităţi nemarcante. 

(Elevii participanţi fac prezentarea localităţii de baştină ) 

Argumentul moderatorului: 

Satul moldovenesc trece astăzi printr-o grea încercare. E poate cea 

mai cumplită criză pe care a cunoscut-o de la război şi foamete încoace. E 

criza deportării, e criza îmbătrânirii peste măsură, fără şanse de întinerire, 

e riscul real al dispariţiei satelor noastre ... 

Şi tot astăzi, tot mai des se foloseşte expresia: „Veşnicia s-a născut la 

sat!” Dar atunci când este utilizată, de regulă, nu este perceput sensul 

primar pe care l-a intuit marele filosof şi poet Lucian Blaga. 

„Satul doar atunci e generator de veşnicie când păstrează şi perpe-

tuează matricea primară a neamului.” 

Iurie Colesnic, Chişinău Enciclopedie, Editura: Museum 

Ţara: Moldova, 2008, p. 5 
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În concluzie, putem menţiona că această activitate a fost de bun 

augur. Elevii au fost implicaţi într-o cercetare de cunoaştere mai profundă 

a localităţilor natale, a vetrei satelor, a tezaurului lăsat de strămoşi. 

Prezentările au fost diverse: colaje etnoculturale, comunicări, albume foto, 

PPT, filmuleţe documentare filmate de înşişi elevii. Mesajul transmis de 

această măsură extracurriculară este un adevărat mărgăritar: tradiţii, 

obiceiuri, istorie şi poziţie geografică a satelor moldoveneşti împletite cu 

simţire şi spirit românesc. 
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Anexe  

Model de prezentare a produsului privind promovarea baştinei. 

 
 


