
 

 

IO2.B – GHID PENTRU A CREA INTRIGA POVEȘTII ȘI SETUL DE INSTRUMENTE DIDACTICE 
 

Titlu Boudica 

Țara Spania 
 

Tipologia poveștii X     Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Boudica a fost o regină care a condus o rebeliune împotriva ocupației 
romane. Deși inițial campania ei a avut succes, forțele ei au fost în 
final învinse în luptă. 
Potențial educațional / Rezultate de învățare 
Participanții descoperă că trebuie să își găsească vocea, forța și 
curajul 
 

 



 

 

Povestea întreagă Ați auzit de Boudica? A fost regina unui trib de oameni care au locuit 
în Europa, acum aproape 2.000 de ani. Boudica era înaltă, cu părul 
roșu foarte lung și purta un colier din aur și o broșă frumoasă. Era 
foarte inteligentă și probabil fusese la „școala de război” așa că știa 
să lupte. 
Până în anul 43 d.Hr., romanii cuceriseră partea de sud a regiunii lor. 
La început, i-au permis lui Boudica și soțului ei să continue să 
guverneze. Dar când soțul lui Boudica a murit, romanii i-au luat toate 
pământurile și proprietățile. Au decis să guverneze tribul și i-au tratat 
foarte prost. Așadar, în anii 60 sau 61 d.Hr., Boudica și Icheni s-au 
revoltat împotriva romanilor, împreună cu alte triburi care au fost de 
asemenea tratate rău de romani. Boudica și marea ei armată au 
învins o armată romană și au distrus capitala Marii Britanii Romane, 
Colchester. În Colchester a distrus templul construit pentru împăratul 
Claudius. Au distrus și alte două orașe. Mulți oameni au murit. ”Acum 
lupt pentru libertatea mea. Trebuie să câștigăm această bătălie sau 
să murim. Cine vrea să trăiască ca sclavi, lasați-i. Eu nu voi accepta 
asta!' 
În cele din urmă, Boudica și armata ei au fost învinși. Luptătorii 
supraviețuitori din tribul ei au fugit sau au fost transformați în sclavi. 
Boudica probabil s-a otrăvit - trupul ei nu a fost niciodată găsit. 
Rebeliunea a fost atât de șocantă pentru împăratul Nero, 
conducătorul Imperiului Roman, încât a vrut să se retragă din 
regiune! La final, romanii au ocupat Marea Britanie încă 350 după. 
Dar, de asemenea, au tratat mai corect oamenii din triburi și au 
introdus impozite mai mici. 
Boudica a fost o inspirație pentru alți lideri de sex feminin, precum 
Elisabeta I și Regina Victoria. Rebeliunea ei a fost una dintre cele mai 
semnificative împotriva Imperiului Roman. Acum, Boudica este 
amintită drept una dintre cele mai mari eroine. 
 

Plan de lectie  Introducere Activitate: Profesorul și copiii vor asculta povestea lui 
Boudica. 
Activitate principală: După aceea vom împărtăși o scurtă părere 
despre curaj. 
Curajul înseamnă „să depășesc frica, așa că pot face ceea ce este 
corect.” 
Curajul începe prin a ști ce este bine, adevărat și corect. Acest lucru 
vă oferă încredere că vă îndreptați în direcția corectă. 
Puneți copiilor următoarele întrebări: De ce este important curajul? 
Cu cine puteți vorbi atunci când simțiți frică? Împărtășește un 
exemplu de cineva care a arătat curaj într-o poveste sau într-un 
desen animat. Imaginează-ți că prietenii tăi necăjesc  pe cineva. Ce ai 
putea spune sau face? 
A doua parte a activității 
Profesorul va întreba participanții care este eroul sau eroina lui 
preferată din poveștile și desenele animate ale acestora. Fiecare 
dintre ei, individual, va avea la dispoziție 30 de minute pentru a-și 
desena eroina / eroul preferat și a explica în fața grupului de ce o 



 

 

aleg. 
La sfârșit, portretele și poveștile eroilor identificați de elevi vor fi 
postate pe pereții clasei (poate în funcție de anii de guvernare pentru 
a crea o cronologie a eroilor) 
Discuție la final:  profesorul va face o scurtă sesiune de 
brainstorming, iar elevii vor avea ocazia să creeze profilul unui erou: 
ce face dintr-o persoană un erou / eroină? Care sunt calitățile lui? 
Care sunt atuurile și punctele sale slabe? 
Activități de urmărire: nu este necesar 
Resurse suplimentare: nu este necesar 
 

 


