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ARGUMENTUM 

 
 
        Programa şcolară Expresii şi proverbe latine reprezintă o ofertă curriculară de disciplină 
opţională pentru gimnaziu, integrabilă ariei curriculare Limbă şi comunicare,  pe durata unui an 
şcolar, clasa aVII-a, pentru care pot opta profesorii de latină şi greacă veche. 
 Demersurile de educare civică şi culturală propuse prin prezentul curriculum răspund 
cerinţelor formulate în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi sunt, de asemenea, concordante cu spiritul următoarelor documente 
internaţionale:  

- Planul de actiune Promoting Language al Comisiei Europene, adoptat in decembrie 2007 
- Declararea anului 2008 ca Anul European al Dialogului Intercultural (AEDI) 
- Ziua Europeană a Limbilor – 26 septembrie 2008. 

 
De asemenea, desfăşurarea în septembrie 2008, la Bucureşti, a Congresului Internaţional 
Euroclassica (Asociaţia Internaţională a Profesorilor de Limbi Clasice) şi declararea anului 
2008 ca an omagial Ovidius, cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de la relegarea la Tomis, 
constituie argumente în favoarea intoducerii acestui curs.  
 
Curriculumul şcolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte: 

- parcursul didactic propus oferă elevilor posibilitatea definirii unor trasee particulare de 
învăţare precum şi noi orizonturi de cunoaştere necesare descoperirii propriilor valori şi 
aspiraţii, în scopul dezvoltării gândirii autonome şi al integrării în societate;  

- abordarea tematică a bogatei tradiţii sapienţiale latine ca fundament al culturii europene le 
facilitează elevilor asimilarea unor concepte specifice mentalului roman păstrate în 
paremiologia noastră naţională; 

- se asigură o corectă percepere a raportului identitate europeană – identitate naţională, 
dezvoltându-se o atitudine pozitivă faţă de alte popoare, după modelul societăţii romane 
multiculturale; 

- sub aspect formativ, opţionalul propus dezvoltă competenţele de comunicare în limba 
maternă şi le antrenează creativitatea şi sensibilitatea în receptarea valorilor morale, prin 
descoperirea şi familiarizarea tinerilor cu elementele de continuitate din cultura şi 
civilizaţia europeană; de asemenea, conştientizarea trăsăturilor exemplare(civice, morale, 
spirituale), adaptate la cerinţele lumii moderne, reprezintă baza constituirii unei 
personalităţi armonioase ; 

- sub aspect lingvistic, contactul direct cu textul latin, însoţit de traducere în limba română şi 
corelat unor exemple similare din patrimoniul paremiologic al popoarelor de factură 
romanică, evidenţiază etimonul latin din lexicul limbii române si al celorlalte limbi 
romanice.    

 
                         Prezentul curriculum are ca finalităţi : 

- conştientizarea apartenenţei la marea familie latină prin rădăcini istorice şi culturale; 
- aflarea unor soluţii morale pentru situaţiile de criză din societatea modernă, comunitar-

europeană prin raportarea la societatea şi metavalorile morale romane; 
Structura curriculumului include urmatoarele componente:  

- Obiective-cadru  
- Obiective de referinţă şi conţinuturi  
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- Valori şi atitudini 
- Sugestii metodologice 

 
Obiectivele-cadru sunt corelate cu cele din curriculum şcolar al trunchiului comun specific 

ariei Limbă şi comunicare. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului 
curriculum în proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare în concordanţă cu specificul 
disciplinei şi cu statutul acesteia de curs opţional. 

 
OBIECTIVE-CADRU  

 
 

            I.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor; 
 
            II.Dezvoltarea capacităţii de producere a mesajelor; 
 
            III. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul 
limbii latine şi al civilizaţiei greco-romane. 

 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR 
 

I.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor. 
 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Forme de conţinuturi 

I.1 Să identifice cuvinte, 
sintagme dintr-un text scris. 
 
I.2 Să distingă sensul 
textului dat. 
 
 
 

 Lectura unor cuvinte sintagme, 
enunţuri  

 Înţelegerea topicii limbii latine 
in comparaţie cu topica limbii 
române  

 Identificarea etimonului latin şi 
a mijloacelor de formare 
lexicală  

 Competarea unui mesaj lacunar 
cu cuvintele-cheie din text  

 Maxime si cugetări 
grupate pe teme  

 
                            II.Dezvoltarea capacităţii de producere a mesajelor 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Forme de conţinuturi 
 
II.1.Să pronunţe corect in limba 
latină. 
II.2.Să producă oral diverse tipuri 
de enunţuri pe baza textului 
propus.  
 

 Exprimarea unor opinii 
justificate pe suport de 
întrebări şi răspunsuri. 

 Memorarea unor 
expresii, proverbe  

 Reproducerea unor 
maxime şi cugetări. 

Diferite suporturi (text, film, 
reprezentări ale 
valorilor/non-valorilor 
morale în artă). 
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III. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii latine şi  
al civilizaţiei greco-romane. 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare  Forme de conţinuturi 
III.1. Să valorifice informaţiile 
lingvistice şi culturale din maxime 
şi cugetări 
III.2. Să actualizeze mesajul 
maximelor  
III.3. Să utilizeze neologisme de 
origine latină  în contexte noi. 

 Identificarea unor 
valori morale perene în 
societatea 
contemporană. 

 Realizarea unor mini-
eseuri, pornind de la 
valori morale general-
valabile. 

 Texte din autori 
latini ca Seneca, 
Cicero, Titus Livius 
etc. 

 
VALORI ŞI ATITUDINI  

 
1. Însuşirea conştientă a unor repere privind importanţa şi dimensiunile spiritului latin 
renumit prin raţionalitatea, concizia şi geniul de a îmbina utilul cu plăcutul. 
2. Înţelegerea valorii fondului de maxime şi cugetări latine ca purtător de idei şi principii 
de etică, filozofie, drept, literatură universală cu efecte benefice asupra formării şi cultivării unui 
caracter integru. 
3. Perceperea “vitalităţii” neintrerupte a expresiilor contextelor de comunicare. 
4. Perceperea menirii limbii latine de a exprima în cugetările sale bogata experienţă de 
viaţă a poporului român, folosită ca model de concentrare a identităţii naţionale din care s-a 
dezvoltat apoi identitatea europeană. 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

 
       Demersul didactic propus de programa acestui opţional se pretează reformării şi integrării 
potrivit preferinţelor profesorilor de limba latină cărora le este adresat precum şi cerinţelor concrete 
ale grupurilor de elevi care vor opta pentru acesta. 
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