
13.- LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

ELEVA CITEŞTE POEZIA

Sunt şefa de catedră de limba spaniolă. Doresc să prezint pe elevii noştrii într-o clasă 
obisnuită a centrului căci unul din lucrurile ce facem din când în când este acela de a-i 
aduce în acest spatiu al bibliotecii unde se gaseşte un material preţios pentru ca ei să se 
familiarizeze cu cărţile, pentru că una din primele intenţii pe care le avem cu elevii noştri 
este ca ei să se înveţe să citească şi să se simtă comozi muncind şi învătând.

În afară de dezvoltarea normală a clasei, cum limba spaniolă este una din materiile cele 
mai importante pentru comunicare şi pentru a crea tot procesul de integrare în societatea 
noastră şi în grupul nostru, îi dăm o importanţă deosebită.

Şi pentru aceasta o vom aborda de diferite forme, având în vedere că trebuie să creem 
situaţii reale atunci când învăţăm limba. Se vor studia lexicul, vocabularul, se va studia de 
asemenea  gramatica,  normele  limbii  şi  se  vor  studia  bine  înţeles  capacitatea  de 
întelegere şi exprimare a elevului în cadrul lecturii.

ELEVA: Pentru această materie am cu mine un bloc de note,  pentru fiecare materie am 
un arhivator de separare, şi pentru limba spaniolă îmi place să am exerciţiile ordonate, 
temele ce ni se dau pentru acasa. În clasă, pun mare titlul temei ce o dăm, în culori ce 
atrag atenţia,  apoi  tema şi  data.  La  exerciţiile,  enunţul  îl  pun în  culoarea neagră  iar 
răspunsul în altă culoare precum ar fi albastru, pentru a se vedea. În toate exerciţiile ce 
facem  în  fiecare  zi,  pun  sus  data.  De  asemenea  facem  şi  analize  gramaticale  de 
propoziţii, fraze, pe care le am puse pe curat şi ordonat pentru a se vedea bine şi pentru 
ca apoi, după ce le fac să le pot studia.

Cred  ca  este  important  de  asemenea  de  a  face  cunoscută  munca  ce  elevii  noştri 
realizează în timpul orelor de clasă căci dupa aceea va fi revista centrului, a institutului, 
cea care va face de purtator de cuvînt pentru toate aceste lucrări şi toate aceste creaţii. În 
clasa de limba spaniolă, în general sunt eu cea care vorbeşte dar sunt activităţi de alte 
materii care sunt de asemenea scoase în revistă, pentru că revista este într-un fel vocea 
culturii centrului.
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